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AKADEMICKÝ SENÁT 
DUBNICKÉHO TECHNOLOGICKÉHO INŠTITÚTU            

V DUBNICI NAD VÁHOM   

 

 

Správa o činnosti akademického senátu 

Dubnického technologického inštitútu                         

v Dubnici nad Váhom   
 

za rok 2013 
 

Vážená akademická obec Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom 

 

podľa § 47b ods. 2 písm. o) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predkladá akademický senát 

Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom akademickej obci správu 

o činnosti akademického senátu Dubnického technologického inštitútu so sídlom v Dubnici 

nad Váhom za rok 2013.  

 

Činnosť akademického senátu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom 

(ďalej len „akademický senát“) v uplynulom období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 

vyplývala predovšetkým z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“), ktorý v § 47 b osobitne vymedzuje a spresňuje postavenie akademického senátu 

ako orgánu akademickej samosprávy súkromnej vysokej školy. Okrem úloh, ktoré priamo 

vyplývajú zo zákona o vysokých školách sa však akademický  senát vo svojej činnosti 

zaoberal ďalšími otázkami akademického života Dubnického technologického inštitútu 

v Dubnici nad Váhom (ďalej „DTI“). 

 

Činnosť akademického senátu v období roku 2013 bola sprevádzaná viacerými faktormi, 

ktoré ovplyvnili akademické dianie DTI. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvnili 

činnosť akademického senátu patrili: 

- vymenovanie prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc. za rektora Dubnického 

technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom dňa 25.1.2013 prezidentom SR, 

Ivanom Gašparovičom s účinnosťou od 1.2.2013 na 4-ročné funkčné obdobie,  

- schválenie návrhu rektora prof. Petláka na vymenovanie nových členov vedeckej rady 

DTI dňa 14.2.2013 na 4-ročné funkčné obdobie v zmysle § 47b ods. 2 písm. f) zákona 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

- voľba člena študentskej časti akademického senátu – Rastislava Králika za delegáta do 

Študentskej rady vysokých škôl, dňa 14.2.2013 na obdobie rokov 2012 – 2014 

(opätovná voľba 28.10.2013), 

- voľba členov akademického senátu do študentskej časti akademického senátu, dňa 

28.10.2013  na funkčné obdobie 1 rok,  

- voľba podpredsedu za študentskú časť akademického senátu, dňa 28.10.2013 – 

zvolený Bc. Rastislav Králik, 
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- voľba delegáta do Študentskej rady vysokých škôl, dňa 28.10.2013 na obdobie rokov 

2012 – 2014 za študentskú časť akademického senátu – zvolený Bc. Rastislav Králik, 

- schválenie návrhu rektora na vymenovanie doc. Ing. Romana Hrmu, PhD. za 

prorektora pre kvalitu a rozvoj, dňa 10.12.2013 na prvé funkčné obdobie. 

 

 

V hodnotenom období bola činnosť akademického senátu nasledovná: 

V koncepčnej a organizačnej oblasti sa zaoberal: 

 prerokovávaním správy o výsledku prijatých opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov pri komplexnej akreditácii DTI, 

 legislatívnymi zmenami vyplývajúcimi z novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 predloženými návrhmi akreditačných spisov pre akreditáciu študijných programov: 

 druhého stupňa: 

o Učiteľstvo technických predmetov (Mgr.)  

garant prof. Bajtoš, spolugarant doc. Ondera, forma štúdia denná (2 roky), 

externá (2,5 roka), 

o Učiteľstvo ekonomických predmetov (Mgr.)  

garant prof. Bajtoš, spolugarant doc. Lorko, forma štúdia denná (2 roky), 

externá (2,5 roka), 

 tretieho stupňa:  

o  Didaktika technických profesijných predmetov (PhD.) 

garant prof. Bajtoš, spolugaranti: doc. Ondera, doc. Hrmo, forma štúdia denná 

(3 roky), externá (5 rokov)  

v zmysle novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V oblasti interných normatívnych aktov sa zaoberal: 

 schválením výročnej správy o činnosti DTI za rok 2012, 

 prerokovaním dodatku č.1 k Štipendijnému poriadku Dubnického technologického 

inštitútu v Dubnici nad Váhom, dňa 12.4.2013. 

  

 

V študijnej oblasti sa zaoberal: 

 prerokovaním návrhov študijných programov Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc.), 

Učiteľstvo ekonomických predmetov (Mgr.), Učiteľstvo technických predmetov (Mgr.), 

Didaktika technických profesijných predmetov (PhD.), 

 schválením podmienok prijatia uchádzačov na štúdium v akademickom roku 2013/2014  

 voľbou delegáta do Študentskej rady vysokých škôl (28.10.2013) 

 organizačným a personálnym zabezpečením štátnych skúšok v akademickom roku 

2012/2013, 

 

V oblasti akademickej samosprávy sa zaoberal: 

 prerokovaním Výročnej správy o činnosti DTI za rok 2012, 

 informáciou o výsledkoch volieb do AS za študentskú časť akademickej obce 

(realizované v termíne od 6.9.2013 do 11.10.2013) a odovzdaním menovacích dekrétov 

zvoleným kandidátom: 
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- Bc. Rastislavovi Králikovi, 

- Bc. Zuzane Paškovej, 

- Květe Vránovej, 

- Bibiane Olášovej, 

- Eve Šerej. 

 informáciou o výsledkoch štátnych skúšok v akademickom roku 2012/2013 

 28.10.2013 - schválením návrhu rektora, prof. Petláka, vymenovať členov disciplinárnej 

komisie v zložení:  

1. RNDr. Karol Korintuš. – predseda, 

2. Mgr. František Stanček, PhD. – člen, 

3. Katarína Pagáčová – členka, 

4. Katarína Doričková– členka. 

Okrem uvedených oblastí akademický senát riešil na svojich rokovaniach ďalšie aktuálne 

otázky akademického života DTI.  

 

Vážená akademická obec Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, 

 

v hodnotenom období sa uskutočnili 3 riadne rokovania pléna akademického senátu v dňoch: 

14.02.2013, 12.04.2013, 28.10.2013 a jedno elektronické (Per rollam) rokovanie akademického 

senátu dňa 10.12.2013. 

Hlavným obsahom rokovaní bola príprava dokumentov a programov pléna akademického 

senátu,  prerokovávanie  a schvaľovania predkladaných materiálov. Všetky rokovania pléna 

akademického senátu boli verejné. Uznášaniaschopnosť pre prijímanie uznesení 

akademického senátu bola dosiahnutá na všetkých rokovaniach a celková priemerná účasť 

členov na zasadnutiach v hodnotenom období bola 76,7%.  

Obsah rokovaní predsedníctva a pléna akademického senátu v hodnotenom období vychádzal 

predovšetkým z ustanovení zákona o vysokých školách a vnútorných predpisov DTI. 

Akademický senát oceňuje úroveň vzájomnej informovanosti medzi rektorom prof. PhDr. 

Erichom Petlákom, CSc. a predsedom akademického senátu prof. PhDr. Jaroslavom 

Oberučom, CSc. ako aj ich ústretovosť pri vytváraní podmienok pre činnosť akademického 

senátu. Všetky uznesenia a zápisnice z rokovaní akademického senátu v hodnotenom období 

sú k nahliadnutiu u tajomníčky akademického senátu, Ing. Miroslavy Hrvolovej. 

Akademickú obec v nastávajúcom období čakajú nové voľby do akademického senátu za 

zamestnaneckú aj študentskú časť, ktoré by podľa plánu mali prebehnúť v mesiacoch júl až 

október 2014. Akademický senát vyjadruje presvedčenie, že senátori budú naďalej rozvíjať 

všetky pozitívne prvky akademickej samosprávy a prinesú nové podnetné prvky do 

akademického života. Akademický senát vyzýva celú akademickú obec k tomu, aby si zvolila 

takých zástupcov, ktorí môžu, ale hlavne chcú ďalej rozvíjať myšlienky akademickej 

samosprávy. 

Akademický senát ďakuje rektorovi, prorektorom, vedúcim ústavov, ale aj ostatným 

pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom Dubnického technologického inštitútu 

v Dubnici nad Váhom za korektnú spoluprácu v predchádzajúcom období a vytvorenie 

priaznivých podmienok pre prácu senátu. Taktiež ďakuje všetkým členom akademickej obce, 

ktorí sa aktívne podieľali na činnosti akademickej samosprávy. Akademický senát je 

v súčasnej dobe funkčný a je schopný plniť úlohy vyplývajúce zo zákona o vysokých školách. 
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V ďalšom období sa bude akademický senát snažiť o napĺňanie svojho poslania v rámci 

akademickej samosprávy a verí, že vďaka spoločnému úsiliu celej akademickej obce sa podarí 

vyriešiť všetky úlohy a problémy, ktoré pred nás postaví často neistá budúcnosť. 

 

Zloženie akademického senátu Dubnického technologického inštitútu 

v Dubnici nad Váhom (k 31.10.2013) 

 

 Dubnica nad Váhom  12.05.2014 

 predseda akademického senátu 

prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc. 

Štruktúra akademického senátu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom 

Číslo Senátori 

Zamestnanecká časť AS (funkčné obdobie dva roky) 

1 prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc. – predseda AS 

2 doc. Ing. Martin Lorko, CSc. – podpredseda AS za zamestnaneckú časť akademickej obce 

3 Ing. Ján Hargaš, PhD. 

4 Mgr. František Stanček, PhD. 

5 PaedDr. Dáša Porubčanová 

6 PhDr. Slávka Čepelová 

7 Mgr. Monika Dohnanská 

8 Ing. Miroslava Hrvolová 

9 Mgr. Mária Hužovičová 

10 Bc. Mária Vachová 

Študentská časť AS (funkčné obdobie jeden rok) 

11 Bc. Rastislav Králik – podpredseda AS za študentskú časť akademickej obce 

12 Bc. Zuzana Pašková 

13 Květa Vranová 

14 Bibiana Olašová 

15 Eva Šerá 

  SPOLU: 15 členov akademického senátu 

Štruktúra je plne v súlade so Štatútom Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom a dodatkom č.1 k  

Štatútu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom 


