
Univerzita J. Selyeho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dodatok č. 5 k Štatútu Univerzity J. Selyeho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komárno 2022



 

2  

Štatút Univerzity J. Selyeho v znení dodatkov č. 1 až 4 sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

 

1. Čl. 2 ods. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

„1. UJS je vrcholnou vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou. Poslaním univerzity, ako 

súčasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania je prispievať k rozvoju 

vzdelanosti, poznania, vedy a kultúry v súlade s potrebami spoločnosti, rozvíjať 

vedomosti, zručnosti, múdrosť, tvorivosť a dobro človeka a tým prispievať k rozvoju 

vedomostnej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania so zameraním na študenta je 

predmetom hlavnej činnosti univerzity.“ 

 

2. Čl. 2 ods. 3 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

„3. Hlavnou úlohou UJS pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania v súlade s potrebami spoločnosti a tvorivé vedecké 

bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť.“  

 

3. Čl. 2 ods. 4, písm. b) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

„b) rozvíja vzdelanie a vedecký výskum, v oblastiach pedagogických, humanitných, 

prírodných,  spoločenských a ekonomických a informatických vied,“ 

 

4. Čl. 2 ods.  5 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

„5. UJS napĺňa svoje poslanie v súlade s §1 ods. 4 zákona:  

a) podporovaním študentov k aktívnej účasti na výkone samosprávnych pôsobnosti 

univerzity, 

b) umožnením prístupu k najvyššiemu vzdelaniu najmä v súlade s potrebami 

spoločnosti tak, aby vzdelávanie pripravilo absolventa s vysokými morálnymi 

zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou najmä na zodpovedajúce 

uplatnenie v praxi a výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, 

c) poskytnutím vzdelávania v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, 

ktoré umožňuje získavať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať znalosti z rôznych 

oblastí poznania a kultúry a je podstatnou súčasťou celoživotného vzdelávania na 

najvyššej úrovni, 

d) výchovou k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho 

dedičstva a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu, 

e) rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom výskumnej, 

vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, 

f) poskytovaním ďalšieho vzdelávania, organizovaním vzdelávania a organizovaním 

atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

g)  zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní 

občianskej spoločnosti, 

h)  rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných 

projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, 

mobilitou zamestnancov a študentov vysokých škôl a vzájomným uznávaním štúdia a 

dokladov o vzdelaní.“ 

 

5. Názov Čl. 3 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

„Akademické slobody a akademické práva“ 

 

6. Čl. 3 ods. 2 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
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„2. Rozsah akademických slobôd a akademických práv, ich využívanie a 

nedotknuteľnosť akademickej pôdy upravuje ustanovenie § 4 zákona č. 131/2002 Z. z. 

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

predpisov (ďalej len „zákon“).“ 

 

7. Čl. 5 ods. 7, písm. e)  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

„e) byť informovaní na zhromaždení členov akademickej obce o činnosti 

samosprávnych orgánov univerzity,“ 

 

8. Čl. 6 ods. 1 až 4 sa menia a dopĺňajú nasledovne: 

„1. Orgány akademickej samosprávy UJS sú: 

a) akademický senát UJS (ďalej len „AS UJS“), 

b) rektor, 

c) vedecká rada UJS (ďalej len „VR UJS“). 

  2. Ďalšími orgánmi  UJS sú kvestor a Správna rada UJS,  

  3. UJS zriaďuje ako orgán UJS na plnenie úloh v oblasti zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania Radu pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho. 

  4. Právne postavenie orgánov akademickej samosprávy fakúlt, ich rozloženie, 

vzájomné väzby a väzby na orgány akademickej samosprávy UJS upravuje tento 

štatút, štatúty fakúlt a organizačné poriadky fakúlt.“ 

 

9. Čl. 7 ods. 3 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

         „3. AS UJS má 20 členov. Zastúpenie členov akademických obcí jednotlivých fakúlt  

v AS UJS je nasledovné: za FEI UJS 8 členov, z toho 5 reprezentujú zamestnaneckú časť 

akademickej obce fakulty a 3 študentskú časť akademickej obce fakulty, za PF UJS 8 členov, 

z toho 5 reprezentujú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty a 3 študentskú časť 

akademickej obce fakulty, za RTF UJS 4 členovia, z toho 3 reprezentujú zamestnaneckú časť 

akademickej obce fakulty a 1 študentskú časť akademickej obce fakulty. 

 

 

10. V Čl. 7 sa za 5 ods. vkladá nový ods. 6, ktorý znie: 

„6. Funkcia člena akademického senátu UJS je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, 

dekana, kvestora, vedúceho súčasti UJS.“ 

Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú. 

 

11. Čl. 8 ods. 3 písm. c) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

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

„ministerstvo“) Štatút UJS a vnútorné predpisy UJS  podľa § 15 ods. 1 písm. a), c) až l) a 

písm. n) zákona po nadobudnutí ich platnosti,“ 

 

12. Čl. 8 ods. 4 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

„4. Podľa § 10 ods. 10 zákona rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. 

Prorektorov vymenúva a odvoláva po vyjadrení akademického senátu UJS rektor. Funkčné 

obdobie prorektorov je štvorročné.“ 

 

13. Čl. 10 sa ruší bez náhrady 

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. 

 

14. Doterajší Čl. 11 ods. 1 až 3 sa menia a dopĺňajú nasledovne: 
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„1. Správna rada UJS (ďalej len „SR UJS“) je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti 

podporuje posilňovanie väzby UJS  a spoločnosti v súlade s poslaním UJS. Správna rada UJS 

je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti UJS 

2. SR UJS má 5 členov. Jedného člena SR UJS volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní 

členovia SR UJS; ak ho členovia SR UJS nezvolia do šiestich mesiacov od uvoľnenia funkcie 

príslušného člena, vymenuje a odvolá ho minister školstva vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh Slovenskej akadémie vied. Dvoch  

členov SR UJS  volí a odvoláva AS UJS, z toho jedného člena SR UJS  volí a odvoláva  

študentská časť AS UJS.    

3. Podrobnosti o postavení, zložení, kompetencii a činnosti SR UJS správnej rady upravujú § 

40 a 41 zákona a Štatút Správnej rady UJS.“ 

 

15. Čl. 13 sa ruší bez náhrady 

Nasledujúci článok sa primerane prečísluje. 

 

16. Doterajší Čl. 14 sa mení a znie nasledovne 

„1. Voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatie návrhu na odvolanie rektora UJS upravuje 

vnútorný predpis UJS s názvom Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na 

odvolanie rektora Univerzity J. Selyeho.“ 

 

17. Čl. 15 sa ruší bez náhrady 

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. 

 

18. Čl. 16 sa ruší bez náhrady 

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. 

 

19. Doterajší  Čl. 21 ods. 2 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

„2. UJS zabezpečuje ďalšie vzdelávanie v oblastiach, kde na to získala oprávnenie, najmä 

podľa zákona č 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

 

20. Doterajší  Čl. 24 ods. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

„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  podľa § 92 ods. 4 a 16 zákona.“ 

 

21. Doterajší Čl. 34 ods. 3 až 6 sa menia a dopĺňajú nasledovne: 

„3. Obsadzovanie pracovných  miest vysokoškolských  učiteľov  a  obsadzovanie  funkčných  

miest  profesorov a  docentov  sa  uskutočňuje  výberovým  konaním  v  súlade  s vnútorným 

predpisom Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 

funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho. Výberové konanie na obsadenie 

funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta je zároveň výberovým konaním 

na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.  Vedecko-pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na obsadenie funkčného miesta 

profesora alebo funkčného miesta docenta.  Vypísanie  výberového  konania  vysoká  škola  

zverejňuje  na  webovom  sídle  určenom ministerstvom školstva a na webovom sídle a na 



 

5  

úradnej výveske UJS, alebo  ak ide  o miesto na fakulte,  na webovom sídle a na úradnej 

výveske fakulty.  

4. Požiadavky  na  obsadenie  pracovného  miesta vysokoškolského  učiteľa  a  na  obsadenie  

funkčného  miesta docenta  alebo  funkčného  miesta  profesora  v  oblasti  pedagogickej  

činnosti  a  v  oblasti  tvorivej  činnosti vysoká  škola  uvedie  v  oznámení  o  vypísaní  

výberového  konania,  v  rámci  ktorého  overuje  aj  ich splnenie.  

5.Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe jedného 

výberového konania najviac na päť rokov. Doba  trvania  pracovného  pomeru  podľa  prvej  

vety  sa  predlžuje  o čas trvania  materskej  dovolenky  a  rodičovskej  dovolenky  

vysokoškolského  učiteľa  a  dočasnej  pracovnej neschopnosti vysokoškolského učiteľa v 

trvaní najmenej 42 dní.“ 

6. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil  funkčné miesto docenta alebo funkčné miesto profesora 

aspoň tretí raz a celkový čas jeho pôsobenia na týchto funkčných miestach dosiahol aspoň 

deväť  rokov, získava právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou školou na miesto 

vysokoškolského učiteľa na dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov; tým sa nezakladá 

nárok vysokoškolského učiteľa na zaradenie na príslušnom funkčnom mieste. 

 

22.  V doterajšom Čl. 34 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie: 

„6. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov UJS upravujú osobitné predpisy: zákon č. 

552/2003  o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Štatút UJS, Organizačný 

poriadok UJS, Pracovný poriadok UJS a príslušné vykonávacie predpisy.“ 

 

23. Čl. 36 sa ruší bez náhrady 

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. 

 

24. Doterajší Čl. 43 ods. 1 až 6 sa menia a dopĺňajú nasledovne: 

„1. Podľa § 15 ods. 1 a  § 40 ods. 12  zákona UJS vydáva nasledovné predpisy: 

a) Štatút UJS, 

b) Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UJS  

upravený nasledujúcimi vnútornými predpismi:  

i. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UJS, 

ii. Štatút Rady pre zabezpečovanie kvality UJS, 

iii. Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS, 

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) Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora, 

i) Rokovací poriadok akademického senátu UJS, 

j) Rokovací poriadok vedeckej rady UJS, 

k) Štipendijný poriadok UJS, 

l) Disciplinárny poriadok UJS pre študentov, 

m) Etický kódex UJS. 
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2. Vnútorné predpisy podľa ods. 1 písm. a) až f), k) až m)  na návrh rektora a podľa ods. 

1 písm. g), a i) na návrh predsedu AS UJS schvaľuje AS UJS a pred ich vydaním podpisuje 

rektor a predseda AS UJS, vnútorný predpis podľa ods. 1 písm. h) na návrh predsedu AS UJS 

schvaľuje AS UJS a SR UJS a podpisuje predseda AS UJS a predseda SR UJS.  

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

podpisuje predseda VR UJS. 

4. Štatút SR UJS schvaľuje na návrh jej predsedu SR UJS  a registruje ho ministerstvo 

školstva postupom podľa § 103 zákona. 

5. Štatút UJS, ktorý podlieha registrácii ministerstvom podľa § 103 zákona nadobúda 

platnosť odo dňa jeho registrácie ministerstvom a účinnosť najskôr odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii. 

6. Vnútorné predpisy podľa ods. 1 písm. c) až m) nadobúdajú platnosť dňom   

nasledujúcim po ich schválení príslušným samosprávnym orgánom a účinnosť dňom,  ktorý je 

určený v záverečných ustanoveniach vnútorných predpisov.“  

 

25. Doterajší  Čl. 47 sa vrátane jeho názvu nahrádza nasledovným znením:  

 

„Čl. XX 

Prechodné ustanovenia k zákonným úpravám účinným od 25. apríla 2022 

1. Funkčné obdobie rektora UJS, prorektorov UJS, dekanov fakúlt UJS, členov kolektívnych 

orgánov UJS, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa dokončí 

podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. 

2. Členstvo v SR UJS, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým  ustanovením SR UJS 

podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr 30. novembra 2022. 

3. Na účely počtu funkčných období rektora UJS a dekana fakulty UJS sa funkčné obdobie, 

ktoré začalo plynúť pred 25. aprílom 2022, považuje za prvé funkčné obdobie podľa 

predpisov účinných od 25. apríla 2022.“ 

 

26. Doterajší Čl. 48 sa mení dopĺňa nasledovne: 

„1.  Tento Dodatok č. 5 bol schválený na zasadnutí AS UJS dňa 28. júna 2022. 

  2. Tento Dodatok č. 5 nadobudne platnosť odo dňa jeho registrácie ministerstvom a účinnosť 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii.“ 

 

 

 

 

 

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

doc.  PaedDr. Andrea Puskás, PhD.                          Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.     

             predsedníčka AS UJS                                                        rektor UJS 


