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Komárno 2019 



Štatút Univerzity J. Selyeho, ktorý nadobudol platnosť dňa 26. 08. 2013 a účinnosť dňa 13. 

09. 2013 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2  (ďalej len „Štatút  Univerzity J. Selyeho”) sa 

mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Čl. I 

1. V Čl. 7 odsek 6 znie: 

    „6.  Zásady volieb do AS UJS a  postup pri voľbe podľa § 15 ods. 1 písm. g) zákona  

           upravuje osobitný predpis (Zásady volieb do AS UJS).“   

 

2. V Čl. 8 odsek 3 písmená c) až e) znejú: 

 „c) zverejňuje po registrácii Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

len  „ministerstvo“) Štatút UJS a vnútorné predpisy UJS  podľa § 15 ods. písm. a) 

až f) a písm. i) až m)  zákona po nadobudnutí ich platnosti, 

d) môže vydať podľa Štatútu UJS a Organizačného poriadku UJS organizačné 

poriadky súčasti UJS okrem fakúlt,     

e) vydáva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vnútorné akty riadenia, 

najmä smernice UJS a príkazy rektora; predkladá AS UJS na schválenie návrhy 

vnútorných predpisov a zabezpečuje zverejnenie vnútorných predpisov v súlade  

s Čl.43 Štatútu UJS“.         

 

3. V Čl. 9 odsek 3  veta prvá a odsek 7 znejú: 

„3. VR UJS  má najmenej 14 členov. 

7. Pravidlá zvolávania zasadnutia VR UJS, rokovania VR UJS a prijímania 

rozhodnutia sú stanovené Rokovacím poriadkom VR UJS.“ 

 

4. V Čl. 12 znie: 

„1. Stálymi poradnými orgánmi rektora sú: 

a) kolégium rektora 

b) vedenie UJS. 

2. Kolégium rektora prerokúva všetky dôležité otázky v súvislosti s činnosťou UJS. 

Členmi kolégia sú rektor, prorektori, kvestor, dekani, prodekani, predseda AS UJS a 

predseda študentskej samosprávy.  

3. Vedenie  UJS operatívne rieši neodkladné záležitosti univerzity.  Členmi vedenia sú  

rektor, prorektori a kvestor. 



4. Na zasadnutia poradných orgánov podľa uváženia rektora možno pozvať aj iných 

riadiacich zamestnancov alebo členov akademickej obce UJS. 

5. Rektor môže podľa potreby zriaďovať ďalšie stále alebo dočasné poradné orgány, 

komisie a pracovné skupiny.“  

 

5. V Čl. 17 odseky 3 a 4 znejú: 

„3. Na UJS sa zabezpečujú nasledovné skupiny študijných programov vysokoškolského 

štúdia: 

a) bakalárske študijné programy podľa § 52 zákona  

b) interdisciplinárne štúdia podľa § 52a zákona, 

c) magisterské študijné programy a študijné programy spájajúce prvý a druhý 

stupeň vysokoškolského vzdelávania podľa § 53 zákona a podľa § 53a zákona,  

d) doktorandské študijné programy podľa § 54 zákona a spoločné študijné 

programy podľa § 54a zákona.“, 

4. Na zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania a bližšie vymedzenie práv  

a povinností študentov, učiteľov a iných zamestnancov vydáva UJS Študijný 

poriadok UJS podľa § 15 ods. 1 c) zákona.“ 

 

6. Čl. 24 znie: 

1. Študent v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu vznikne 

povinnosť uhradiť ročné školné podľa § 92 ods. 5, 6 alebo 8 zákona 

s prihliadnutím na ods. 9. Študent v externej forme štúdia je povinný uhrádzať 

ročné školné v každom roku štúdia. 

2.  Výšku a druhy ročného školného a poplatkov a spôsoby uhradenia určuje podľa § 

92 ods. 3 zákona rektor UJS osobitnou smernicou na nasledujúci akademický rok 

podľa § 92 zákona. 

3. Školné a poplatky podľa § 92 zákona sú výnosmi UJS. 

4. Podľa § 92 ods.18 zákona môže rektor UJS na základe písomnej žiadosti študenta 

doloženej príslušnými dokladmi na základe vyjadrenia dekana príslušnej fakulty 

znížiť, odpustiť školné a poplatky spojené so štúdiom, alebo odložiť termín ich 

splatnosti. Žiadosť treba podať najneskôr do 30. septembra príslušného 

akademického roka; ak ide o zápis po prerušení, tak najneskôr do 15 dní po tomto 

zápise. Žiadosť má odkladný účinok. 

7. Rektor môže školné odpustiť: 



a. ak je študent držiteľom preukazu ZŤP s mierou funkčnej poruchy viac  ako 70 

%,  

b. ak študentovi rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi, v prípade študenta vo 

veku do 26 rokov, 

c. ak študent vo veku nad 26 rokov poberá dávku v hmotnej núdzi, 

d. ak je študent sirota, 

e.  podľa § 100 ods. 4 písm. e) zákona. 

8. Rektor môže školné znížiť o 

a. 25 % ak študent spĺňa jednu z nasledovných podmienok: 

i. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku UJS na národnom 

podujatí,  

ii.  mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer od 

1,15 do 1,40 vrátane, 

iii.  do 30. septembra zanechá štúdium v 1. roku štúdia, na ktorý bol riadne 

prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý, 

b. 50 % ak študent spĺňa jednu z nasledovných podmienok: 

i. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku UJS na 

medzinárodnom podujatí,  

ii.  mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer od 

1,0 do 1,14,  

iii.  poberal v predchádzajúcom akademickom roku sociálne štipendium v 

mesačnej výške aspoň 150 EUR,  

c. 75 % ak 

i. študent je držiteľom preukazu ZŤP,  

ii.  ide o študentku/študenta na materskej dovolenke alebo rodičovskej 

dovolenke,  

iii.  študent spĺňa súčasne aspoň dve podmienky podľa písmena b).  

9. Rektor môže školné odpustiť alebo znížiť  

a) zamestnancom  UJS 

b) v prípade iných skutočností hodných osobitného zreteľa (napr. žiadateľ sa 

ocitol v nepredvídateľnej vážnej osobnej alebo rodinnej situácii). 

11.  Rektor môže odložiť termín splatnosti školného ak o to študent požiada. Pri 

odložení termínu splatnosti školného môže rektor povoliť uhradenie školného 

spravidla v dvoch splátkach. 



12.  Rektor poplatky spojené so štúdiom neodpúšťa, neznižuje ani neodkladá ich 

splatnosť.  

13.   Splatnosť školného a poplatkov uvádza nasledujúca tabuľka: 

 

Druh poplatku Splatnosť poplatku 

Školné  

Školné za bakalárske, magisterské 

a doktorandské štúdium (§ 92 odseky  4, 5, 6 

a 8 zákona) 

do 10 pracovných dní po zápise 

Poplatky  

Poplatok za prijímacie skúšky (§ 92 ods. 12 

zákona) 
do dňa podania prihlášky 

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením 

rigorózneho konania a s obhajobou 

rigoróznej práce (§ 92 ods. 13 zákona) 

do dňa konania rigoróznej skúšky 

 Poplatok za rozširujúce štúdium podľa §8a 

zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č.317/2009 Z.z.“)  

 

do 10 pracovných dní po zápise 

Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium 

(§8b zákona č.317/2009 Z.z.) 

 

do 10 pracovných dní po zápise 

 

Poplatok za čiastočnú úhradu nákladov na 

vykonanie jazykovej skúšky (§11 zákona č. 

317/2009 Z.z.) 

do dňa vykonania jazykovej skúšky 

 

Poplatok za atestačné konanie (§ 49 zákona 

č.317/2009 Z.z.) 
do dňa začatia atestačného konania 

Poplatok za úkony spojené s vydaním 

diplomu o priznaní akademického titulu 

absolventom magisterského štúdia, ktorí 

vykonali rigoróznu skúšku (§ 92 ods. 14 

zákona) 

do 15 dní odo dňa vykonania rigoróznej skúšky 

 

Ostatné poplatky (§92 ods. 15 zákona)  

Preukaz študenta 
do dňa zápisu, najskôr však do 1. septembra 

daného roku 

Kópia preukazu študenta do dňa vystavenia 

Výpis výsledkov štúdia do dňa vystavenia 

Výpis výsledkov štúdia – kópia do dňa vystavenia 



Výpis výsledkov štúdia v cudzom jazyku do dňa vystavenia 

Kópia dokladu o absolvovaní štúdia do dňa vystavenia 

Vydanie dokladov o absolvovaní štúdia 

v cudzom jazyku 
do dňa vystavenia 

Uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu do dňa vystavenia 

 

 

8. V Čl. 25 odsek 1 písmeno c)  znie: 

„c) finančnej a organizačnej podpory športových, kultúrnych a iných záujmových 

činností študentov,“ 

 

9. V Čl. 28 odsek 1 znie: 

„1. UJS v súlade so zákonom a s platnými právnymi predpismi používa 

a)  okrúhlu pečiatku v strede  so štátnym znakom Slovenskej republiky a po  

vnútornom obvode s textom „Univerzita J. Selyeho“. 

     b)  aj okrúhlu pečiatku s logom UJS a s textom „Univerzita J. Selyeho – Selye    

János Egyetem“., 

     

10. V Čl. 30 odsek 3 znie: 

„3. Promócie absolventov (slávnostný sľub a prevzatie bakalárskeho, magisterského 

diplomu, doktorského diplomu podľa § 53 ods.9 zákona a diplomu PhD.) sa konajú  za 

účasti rektora a dekana príslušnej fakulty alebo za účasti nimi určených zástupcov 

(prorektora, prodekana). Postup pri promóciách stanovuje vnútorný akt riadenia.“ 

    

11. V Čl. 32 odsek 3 znie: 

„3. UJS udeľuje:   

a) cenu rektora,   

b) pamätnú medailu,   

c) zlatú, striebornú alebo bronzovú  medailu.“ 

 

12. V Čl. 32 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„4. Podrobnosti udeľovania ocenení UJS upravuje osobitný predpis UJS, ktorým sú 

Zásady udeľovania ocenení na Univerzite J. Selyeho.” 

 



13. V Čl. 34  odsek 2 znie: 

„2. Vedúcimi zamestnancami UJS sú zamestnanci UJS špecifikovaní v ustanovení § 14 

ods. 1 zákona.“  

 

14. V  Čl. 34 odseku 5 v druhej vete sa slová „profesora po tretí raz“ nahrádzajú slovami 

„profesora aspoň tretí raz“  

 

15. V Čl. 34  sa vkladá  nový odsek 6, ktorý znie: 

„6. Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedecko-pedagogického titulu 

alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ obsadiť na dobu 

určitú spolu najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých 

verejných vysokých školách, štátnych vysokých školách a súkromných vysokých 

školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne.“ 

Doterajšie odseky  6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8. 

 

16.  V Čl. 37 odsek 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie: 

„j) výnosy z darov.“ 

 

17.  V Čl. 38 odsek 6 znie: 

„6. Štipendijný fond sa okrem prostriedkov podľa § 16a  odsekov 2 a 3 zákona vytvára: 

a) z časti výnosov zo školného podľa § 92 ods. 20 zákona. 

b) z časti dotácie na sociálnu podporu študentov (§ 89 ods. 7 zákona) určenú na 

sociálne štipendiá (§ 96 zákona)“ 

  

18.  V Čl. 41 odsek 4 znie:  

„4. Na financovanie výdavkov v hlavnej činnosti UJS využíva aj ďalšie zdroje podľa  

Čl. 37 ods. 2 písm. b ) až j).“  

 

19. V Čl. 43 odseky 1 až 4  znejú: 

„1. Podľa § 15 ods. 1 a  § 40 ods.4  zákona UJS vydáva nasledovné predpisy: 

a) Štatút UJS, 

b) Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na 

UJS, ktorý môže byť upravený viacerými samostatnými vnútornými predpismi 



c) Študijný poriadok UJS, 

d) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, 

e) Pracovný poriadok UJS, 

f) Organizačný poriadok UJS, 

g) Zásady volieb do akademického senátu UJS, 

h) Rokovací poriadok akademického senátu UJS, 

i) Rokovací poriadok vedeckej rady UJS, 

j) Štipendijný poriadok UJS, 

k) Disciplinárny poriadok UJS pre študentov, 

l) Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UJS, 

m) Štatút Správnej rady UJS, 

n) Etický kódex UJS.“ 

2. Vnútorné predpisy podľa ods. 1 písm. a), c) až f), j) až l) a n) na návrh rektora 

a podľa ods. 1 písm. g) a h) na návrh predsedu AS UJS schvaľuje AS UJS 

a podpisuje rektor a predseda AS UJS.  

3. Vnútorný predpis podľa ods. 1 písm. i) na návrh jej predsedu schvaľuje VR UJS 

a podpisuje predseda VR UJS. 

4. Vnútorný predpis podľa ods. 1 písm. m) pred jeho schválením ministrom na návrh 

rektora odsúhlasuje AS UJS. 

 

20.  V Čl. 43 odsek 6 znie: 

     „ 6. Vnútorné predpisy podľa ods.1 písm. c) až l) a n) nadobúdajú platnosť dňom  

     nasledujúcim po ich schválení príslušným samosprávnym orgánom a účinnosť dňom,  

ktorý je určený v záverečných ustanoveniach vnútorných predpisov.“  

 

 

Čl. II. 

Prechodné ustanovenia 

 

Vnútorné predpisy a vnútorné akty riadenia UJS  vydané pred účinnosťou tohto dodatku k   

štatútu zostávajú v platnosti, alebo  sa zosúlaďujú, alebo sa nahradia novými v súlade s 

ustanoveniami tohto dodatku k štatútu a  platnými právnymi predpismi. Do ich zosúladenia 



alebo nahradenia sa postupuje podľa týchto vnútorných predpisov a vnútorných aktov 

riadenia, ak zákon neustanovuje inak. 

 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok k štatútu bol schválený Akademickým senátom Univerzity J. Selyeho 

dňa 6. 5. 2019. 

 

2. Tento dodatok k štatútu nadobúda platnosť odo dňa registrácie na ministerstve a   

účinnosť odo dňa doručenia rozhodnutia o jeho zaregistrovaní. 

 

 

    .....................................................      …....................................................... 

            Ing. Zoltán Šeben, PhD.                            Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.  
                 predseda AS UJS                               rektor UJS 
 

 

 

 
 


