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Univerzita J. Selyeho (ďalej len „UJS“) po prerokovaní Akademickým senátom UJS a po schválení 

Vedeckou radou UJS v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o VŠ“) vydáva tento dodatok č. 1 k Smernici o procesoch vnútorného systému kvality 

UJS z roku 2021 (ďalej len „smernica“): 

 

Čl. 1 

 

Smernica sa mení a dopĺňa nasledovne: 

V úvode sa číslo „268/2018“ nahrádza číslom „269/2018“. 

 

Článok 2, odsek 1: 

Slovo „odsekoch“ sa nahrádza slovom „bodoch“ a slovo „článku“ sa nahrádza slovami „odseku 

článku 2“. 

 

Článok 6, odsek 2: 

Slovo „odsekoch“ sa nahrádza slovom „bodoch“. 

 

Článok 6, odsek 3: 

Slovo „odsekoch“ sa nahrádza slovom „bodoch“. 

 

Článok 8, odsek 4, bod f: 

Slová „rektorovi požiadať SAAVŠ o“ sa nahrádzajú slovami „vedeckej rade fakulty schváliť“. 

 

Článok 10, odsek 6: 

Slovo „odseku“ sa nahrádza slovom „bodu“ a slová „schválenia žiadosti o zmenu garanta 

SAAVŠ“ sa nahrádzajú slovami „zapojenia vedeckej rady fakulty“. 

 

Článok 11, odsek 3: 

Slovo „odseku“ sa nahrádza slovom „bodu“ a slová „schválenia žiadosti o zmenu garanta 

SAAVŠ“ sa nahrádzajú slovami „zapojenia vedeckej rady fakulty“. 



 

Článok 12, odsek 1: 

Slová „SAAVŠ neschváli žiadosť o“ sa nahrádzajú slovami „vedecká rada fakulty neschváli“. 

 

Článok 17, odsek 1, bod c: 

Slovo „odsekoch“ sa nahrádza slovom „bodoch“. 

 

Príloha č. 2: 

V prílohe č. 2. slová „SAAVŠ (žiadosť o zmenu garanta)“ sa nahrádzajú slovami „Schválenie 

zmeny garanta vo VR fakulty“ a zoznam skratiek sa doplní slovami „VR – vedecká rada“. 

 

Čl. 2 

 

1. Tento Dodatok č. 1 k smernici bol prerokovaný na zasadnutí Akademického senátu UJS 

dňa 9. februára 2022. 

2. Tento Dodatok č. 1 k smernici bol schválený na zasadnutí Vedeckej rady UJS dňa 10. 

februára 2022. 

3. Tento Dodatok č. 1 k smernici nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej 

rade UJS. 

 

V Komárne 15. februára 2022 

 

       

      ............................................................... 

      Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

        rektor UJS 

 

 

 



Príloha 


