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Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Tento vnútorný predpis sa vydáva v súlade s § 48 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. 

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

predpisov. 

2. Akademický senát Vysokej školy DTI (ďalej „AS VŠDTI“) má 15 členov a delí sa na 

zamestnaneckú časť a študentskú časť. 10 členov je zo zamestnaneckej časti a 5 členovia 

sú zo študentskej časti akademickej obce.  

3. Orgány AS VŠDTI tvoria predseda AS VŠDTI, podpredseda AS VŠDTI pre 

zamestnaneckú časť akademickej obce, podpredseda AS VŠ DTI pre študentskú časť 

akademickej obce a členovia AS VŠDTI. 

4. Tento vnútorný predpis AS VŠDTI je záväzný pre celú akademickú obec Vysokej školy 

DTI. 

5. Voľby predsedu a podpredsedov sú priame, rovné, s tajným hlasovaním. 

6. Pre uskutočnenie platných volieb predsedu a podpredsedov AS VŠDTI je potrebná 

prítomnosť najmenej 3/4 členov AS VŠDTI. 

Článok 2 

Organizácia volieb do AS VŠDTI 

 

1. Právo voliť a právo byť voleným do AS VŠDTI majú všetci členovia akademickej obce. 

Každý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou. 

2. Voľby do AS VŠDTI na nové funkčné obdobie vyhlasuje spravidla AS VŠDTI najmenej 

dva mesiace pred skončením svojho funkčného obdobia. 

3. Ak člen AS VŠDTI ukončí výkon svojej funkcie pred uplynutím volebného obdobia, volí 

sa na jeho miesto náhradník. Volebné obdobie náhradníka sa končí uplynutím volebného 

obdobia člena AS VŠDTI, ktorý bol nahradený. 

4. Predseda AS VŠDTI a podpredseda AS VŠDTI pre zamestnaneckú časť akademickej 

obce sa volí z členov zamestnaneckej časti AS VŠDTI, podpredseda AS VŠ DTI pre 

študentskú časť akademickej obce sa volí zo študentskej časti AS VŠDTI. Voľba predsedu 

a podpredsedov sa uskutočňuje tajným hlasovaním.  

5. Kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedov ASD VŠDTI navrhujú členovia AS 

VŠDTI. Kandidáti na tieto funkcie vyjadria súhlas alebo nesúhlas so svojou kandidatúrou. 

6. Voľby do AS VŠDTI a voľby orgánov AS VŠDTI zabezpečuje volebná komisia zvolená 

AS VŠDTI, ak mandát AS VŠDTI trvá, inak sa postupuje v zmysle Čl. 8 ods. 3 Štatútu 

Vysokej školy DTI. 

7. Voľby predsedu a podpredsedov AS VĎDTI sa uskutočňujú na volebných lístkoch 

podpísaných predsedom volebnej komisie a označených pečiatkou AS VŠDTI. Predseda 

volebnej komisie oznámi členom AS VŠDTI spôsob a postup volieb, ako aj spôsob 

určenia platnosti volebného lístka a spôsob jeho úpravy, akým sa získava hlas. 



8. Voľby predsedu a podpredsedov AS VŠDTI sa uskutočňujú jednotlivo a sú dvojkolové. V 

prvom kole je kandidát na funkciu zvolený, ak získa viac ako 50% hlasov prítomných 

členov AS VŠDTI. Pokiaľ žiadny z kandidátov na funkciu nezíska v prvom kole viac ako 

50% hlasov prítomných členov AS VŠDTI, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého 

postupujú dvaja kandidáti na funkciu s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade 

rovnosti hlasov sa o postupujúcom rozhodne osobitným hlasovaním. V druhom kole je na 

funkciu zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov. Pri rovnosti získaných hlasov sa 

hlasovanie opakuje. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento vnútorný predpis bol schválený AS VŠDTI dňa 27.9.2017 a nadobúda platnosť 

a účinnosť 1.10.2017.  

2. Dňom účinnosti tohto vnútorného predpisu sa zrušujú predchádzajúce Zásady volieb do 

Akademického senátu DTI. 

 

 

 

 

prof. PhDr. Jaroslav OBERUČ, CSc., MBA, LL.M 

predseda AS VŠDTI 


