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Správa o činnosti Akademického senátu 

Univerzity J. Selyeho 

za rok 2021 

 

 

V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov § 9, bod (1), ods. r) Akademický senát UJS raz za rok podáva 

akademickej obci správu o svojej činnosti.  

 

 

Personálne zloženie Akademického senátu Univerzity J. Selyeho v roku 2021: 

 

Zamestnanecká časť Akademického senátu Univerzity J. Selyeho: 

 

PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD.  

Mgr. Ladislav Ďurdík, PhD. – od 1. júna 2021 

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. 

Mgr. Zsolt Görözdi, PhD.  

Mgr. Katarína Pólya, PhD.  

PaedDr. Andrea Puskás, PhD. – predsedníčka AS UJS 

Ing. Zoltán Šeben, PhD. – podpredseda za zamestnaneckú časť AS UJS 

doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.  

ThDr. Lilla Szénási, PhD. – do 14. marca 2021 

Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.  

 

Študentská časť Akademického senátu Univerzity J. Selyeho: 

 

Bc. Stela Járosiová  

Mgr. István Langschadl – podpredseda za študentskú časť AS UJS 

Mgr. Adam Páldi    

Bc. Eva Prokopcová – do 1. júla 2021 
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Máté Somogyi  

Mgr. Barnabás Szabó  

Zsuzsanna Tóth – od 28. októbra 2021 

 

 

Aktivity AS UJS v roku 2021:  

 

 Online zasadnutie AS UJS  dňa 27. januára 2021  

 Riadne zasadnutie AS UJS dňa 3. februára 2021 

 Riadne zasadnutie AS UJS dňa 10. marca 2021 

 Online zasadnutie AS UJS dňa 27. apríla 2021 

 Riadne zasadnutie AS UJS dňa 1. júla 2021 

 Riadne zasadnutie AS UJS dňa 22. septembra 2021 

 Riadne zasadnutie AS UJS dňa 11. novembra 2021 

 Hlasovanie per rollam AS UJS počas dňoch 15-20. decembra 2021 

 Hlasovanie per rollam AS UJS počas dňoch 23-29 decembra 2021 

 

 

Uznesenia AS UJS v roku 2021: 

 

Uznesenie 27/01/2021-1 

AS UJS p o v e r i l  vyhotovením zápisnice zo zasadnutia AS UJS PaedDr. Pirosku Zakar. 

 

Uznesenie 27/01/2021-2 

AS UJS  z v o l i l    overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS UJS: 

 doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.  

 Bc. Eva Prokopcová. 

 

Uznesenie 27/01/2021-3 

AS UJS s c h v á l i l  program zasadnutia AS UJS dňa 27. 01. 2021 nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia 
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2. Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku UJS   

3. Harmonogram akademického roka 2021/2022 na UJS   

4. Iné   

 

Uznesenie 27/01/2021-4 

AS UJS s c h v á l i l Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku UJS. 

 

Uznesenie 27/01/2021-5 

AS UJS s c h v á l i l Harmonogram akademického roka 2021/2022 na UJS. 

 

Uznesenie 03/02/2021-1 

AS UJS poveril vyhotovením zápisnice zo zasadnutia AS UJS PaedDr. Andreu Puskás, PhD., a 

zvolil overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS UJS Ing. Zoltána Šebena, PhD. a Mgr. Adama 

Páldiho.  

 

Uznesenie 03/02/2021-2 

AS UJS schválil program zasadnutia AS UJS dňa 03.02.2021 nasledovne: 

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Schválenie návrhov na vymenovanie prorektorov  

3) Iné  

 

Uznesenie 03/02/2021-3 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho berie   na   vedomie   a   konštatuje , že 

a) prorektor pre vedu, výskum a akreditácie doc. RNDr. József Bukor, PhD. sa vzdal 

funkcie prorektora k 31. 1. 2021, 

b) prorektor pre vzdelávanie prof. RNDr. Tibora Kmeťa, PhD. sa vzdal funkcie prorektora k 

31. 1. 2021, 

c) prorektorovi pre rozvoj prof. RNDr. Jánosovi Tóthovi, PhD. uplynulo funkčné obdobie k 

2. 2. 2021, a 

d) prorektorovi pre medzinárodné vzťahy Dr. habil. PhDr. Józsefovi Liszkovi, PhD. 

uplynulo funkčné obdobie k 16. 10. 2020. 
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Uznesenie 03/02/2021-4 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prorektora 

pre vedu a výskum v osobe doc. RNDr. Józsefa Bukora, PhD. 

 

Uznesenie 03/02/2021-5 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prorektora 

pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy v osobe Dr. habil. Ing. Renáty Machovej, PhD. 

 

Uznesenie 03/02/2021-6 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prorektora 

pre akreditáciu a zabezpečovanie kvality v osobe Dr. habil. PaedDr. Melindy Nagy, PhD. 

 

Uznesenie 03/02/2021-7 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prorektora 

pre rozvoj v osobe prof. RNDr. Jánosa Tótha, PhD. 

 

Uznesenie 03/02/2021-8 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schvaľuje Vyhlásenie AS UJS v znení: 

Vyhlásenie Akademického senátu Univerzity J. Selyeho 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho podporuje „Stanovisko prezídia Slovenskej rektorskej 

konferencie k zachovaniu akademickej samosprávy“ zo dňa 29. januára 2021 a podporuje 

Uznesenie predsedníctva Rady vysokých škôl SR č. 3 zo dňa 2. februára 2021. 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho zdôrazňujeme nevyhnutnosť fungovania a zachovania 

právomocí akademických samospráv, ktoré sú kľúčovými orgánmi autonómnosti 

a demokratického fungovania vysokých škôl. Očakávame dostatočný priestor pre reprezentácie 

vysokých škôl, aby sa mohli zapojiť do diskusií a partnerských dialógov o navrhovaných 

zmenách vysokoškolského zákona.   
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Uznesenie 03/02/2021-9 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schvaľuje, že poveruje predsedníčku AS UJS, PaedDr. 

Andrea Puskás, PhD., aby Vyhlásenie AS UJS zverejnila na webovej stránke Univerzity J. 

Selyeho.  

 

Uznesenie 10/03/2021-1 

AS UJS poveril vyhotovením zápisnice zo zasadnutia AS UJS PaedDr. Andreu Puskás, PhD., a 

zvolil overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS UJS doc. PaedDr. Patrika Šenkára, PhD. a doc. 

RNDr. Ferdinánda Filipa, PhD.  

 

Uznesenie 10/03/2021-2 

AS UJS schválil program zasadnutia AS UJS dňa 10.03.2021 nasledovne: 

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Schválenie Štatútu Reformovanej teologickej fakulty UJS 

3) Schválenie členov Správnej rady UJS  

4) Schválenie členov Vedeckej rady UJS  

5) Schválenie členov Disciplinárnej komisie UJS  

6) Postup pri príprave akreditácie študijných programov na UJS  

7) Informácie o plánovanej investícii Orange Slovensko, a.s.  

8) Návrh novely zákona o vysokých školách  

9) Iné 

 

Uznesenie 10/03/2021-3 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schválil Štatút Reformovanej teologickej fakulty 

Univerzity J. Selyeho.  

 

Uznesenie 10/03/2021-4 

a) AS UJS schválil návrh rektora za člena Správnej rady UJS, menovite JUDr. Évu Hortai, 

ktorá bude navrhnutá na vymenovanie ministrovi podľa § 40 ods. 2) zákona; 

b) AS UJS schválil návrh rektora za člena Správnej rady UJS, menovite Mgr. Bélu 

Keszegha, ktorý bude navrhnutý na vymenovanie ministrovi podľa § 40 ods. 2) zákona. 
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Uznesenie 10/03/2021-5 

AS UJS schválil návrh zamestnaneckej časti AS UJS za člena Správnej rady UJS, menovite prof. 

RNDr. Jánosa Tótha, PhD., ktorý bude navrhnutý na vymenovanie ministrovi podľa § 40 ods. 2) 

zákona. 

 

Uznesenie 10/03/2021-6 

AS UJS schválil návrh študentskej časti AS UJS za člena Správnej rady UJS, menovite Mgr. 

Barnabása Szabó, ktorý bude navrhnutý na vymenovanie ministrovi podľa § 40 ods. 2) zákona. 

 

Uznesenie 10/03/2021-7 

a) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie externého člena Vedeckej rady UJS, 

menovite prof. ThDr. Juraja Bándyho; 

b) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie externého člena Vedeckej rady UJS, 

menovite Dr. habil. PaedDr. Žofie Bárcziovej, PhD.; 

c) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite doc. RNDr. Józsefa Bukora, PhD.; 

d) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite Dr. habil. RNDr. Petra Csibu, PhD.; 

e) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie externého člena Vedeckej rady UJS, 

menovite prof. Ing. Alexandra Fehéra, PhD.; 

f) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite prof. ThDr. Istvána Karasszona, PhD.; 

g) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie externého člena Vedeckej rady UJS, 

menovite Dr. h . c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.; 

h) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite Dr. habil. Ing. Renáty Machovej, PhD.; 

i) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite Dr. habil. PaedDr. Melindy Nagy, PhD.; 

j) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite prof. Dr. Mihálya Ormosa, PhD.; 
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k) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite prof. Dr. Bélu Istvána Pukánszkiho, DSc.;  

l) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite prof. RNDr. Jánosa Tótha, PhD.; 

m) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite prof. Dr. Pétera Tótha, PhD.; 

n) AS UJS schválil návrh rektora na vymenovanie interného člena Vedeckej rady UJS, 

menovite prof. Dr. Annamárie Várkonyiné Kóczy, DSc. 

 

Uznesenie 10/03/2021-8 

a) AS UJS schválil za člena Disciplinárnej komisie UJS Mgr. Yvette Orsovics, PhD.; 

b) AS UJS schválil za člena Disciplinárnej komisie UJS Ing. Zoltána Šebena, PhD.; 

c) AS UJS schválil za člena Disciplinárnej komisie UJS ThDr. Lillu Szénási, PhD. 

d) AS UJS schválil za člena Disciplinárnej komisie UJS Noémi Fóthy; 

e) AS UJS schválil za člena Disciplinárnej komisie UJS Ágnes Slezinger; 

f) AS UJS schválil za člena Disciplinárnej komisie UJS Máté Somogyiho. 

 

Uznesenie 10/03/2021-9 

Pre prípad podávania žiadostí o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 

269/2018 Z.z., podľa ktorého je o udelenie oprávnenia na uskutočňovanie takýchto študijných 

programov možné žiadať Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo (SAAVŠ) do 31. 

3. 2021, AS UJS vymedzuje štruktúry a postupy pre vytváranie a schvaľovanie študijných 

programov nasledovne: 

a) Návrh študijného programu sa vypracováva v súlade s platnými Štandardami pre 

študijný program (ŠpŠP) vydanými SAAVŠ a v súlade s poslaním a strategickými cieľmi 

určenými v Dlhodobom zámere Univerzity J. Selyeho. Prípravu materiálov pre nové 

študijné programy koordinuje Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania príslušnej 

fakulty. Do prípravy návrhu študijného programu sa zapoja okrem osôb zodpovedných za 

uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu aj študenti, 

zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany, podľa Čl. 2. ŠpŠP. 
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b) Zaručí sa, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program sú iné ako osoby, ktoré 

pripravujú návrh študijného programu.  

c) Študijný program sa schvaľuje v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného 

systému zabezpečovania kvality. Pri schvaľovaní študijného programu sa zaručí 

nezávislé, nezaujaté, objektívne, odborne fundované, transparentné a spravodlivé 

posúdenie návrhu študijného programu podľa Čl. 3. ŠpŠP. Návrh predkladaného 

študijného programu prerokuje akademický senát (AS) fakulty na základe posudku, ktorý 

pripraví vedecko-pedagogická komisia akademického senátu fakulty. Predsedom 

vedecko-pedagogickej komisie je člen AS fakulty, ďalšími členmi sú vedeckí a 

pedagogickí odborníci z oblasti posudzovaného ŠP, zástupca študentov delegovaný 

študentskou časťou AS fakulty, zástupcovia zamestnávateľov a aj ďalšie zainteresované 

strany. Posúdený ŠP predkladá dekan fakulty rektorovi UJS spolu so zápisnicami 

z rokovaní, posudkom a tabuľkovým prehľadom zapojených osôb. Návrh študijného 

programu schváli Rada systému zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS, čím sa na 

schvaľovaní návrhu študijného programu zúčastnia aj zástupcovia študentov.  

 

Uznesenie 10/03/2021-10 

AS UJS vzal na vedomie žiadosť spoločnosti Orange Slovensko, a.s. o povolenie rozšíriť 

existujúcu prípojku verejnej elektronickej komunikačnej siete umiestnenej na budove ŠD Čajka 

1. 

 

Uznesenie 10/03/2021-11 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schválil Vyhlásenie AS UJS v znení: 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho nesúhlasí s novelou zákona o vysokých školách 

pripravenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a podporuje 

uznesenie Rady vysokých škôl Slovenskej republiky zo dňa 23. februára. 2021 k novele zákona o 

vysokých školách a podporuje stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 23. februára 

2021. Akademický senát Univerzity J. Selyeho nesúhlasí s formuláciami týkajúce sa vysokých 

škôl v programovom dokumente Plán obnovy a odolnosti SR vydaný Ministerstvom financií SR. 
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Uznesenie 10/03/2021-12 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schválil, že poveruje predsedníčku AS UJS, PaedDr. 

Andrea Puskás, PhD., aby Vyhlásenie AS UJS zverejnila na webovej stránke Univerzity J. 

Selyeho.  

 

Uznesenie 27/04/2020-1 

AS UJS p o v e r i l  vyhotovením zápisnice zo zasadnutia AS UJS PaedDr. Pirosku Zakar. 

 

Uznesenie 27/04/2021-2 

AS UJS  z v o l i l    overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS UJS: 

 doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. 

 Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.  

 

Uznesenie 27/04/2021-3 

AS UJS  s c h v á l i l  program zasadnutia AS UJS dňa 27. 4. 2021 nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Plnenie rozpočtu UJS za rok 2020 

3. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov UJS na rok 2021 

4. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov UJS na rok 2021 

5. Výročná správa o činnosti UJS za rok 2021 

6. Výročná správa o hospodárení UJS za rok 2021 

7. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UJS  

8. Schválenie dokumentu: Správa o činnosti AS UJS za rok 2020 

9. Rôzne  

 

Uznesenie 27/04/2021-4 

AS UJS s c h v á l i l Plnenie rozpočtu UJS za rok 2020 

 

Uznesenie 27/04/2021-5 

AS UJS s c h v á l i l Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov UJS na rok 2021 
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Uznesenie 27/04/2021-6 

AS UJS s c h v á l i l Návrh rozpočtu nákladov a výnosov UJS na rok 2021 

 

Uznesenie 27/04/2021-7 

AS UJS s c h v á l i l Výročnú správu o činnosti UJS za rok 2020 

 

Uznesenie 27/04/2021-8 

AS UJS s c h v á l i l Účtovnú závierku UJS za rok 2020 

 

Uznesenie 27/04/2021-9 

AS UJS s c h v á l i l Výročnú správu o hospodárení UJS za rok 2020 

 

Uznesenie 27/04/2021-10 

AS UJS s c h v á l i l vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UJS za 

zamestnaneckú časť Reformovanej teologickej fakulty, harmonogram doplňujúcich volieb 

a návrhový list kandidátov. 

 

Uznesenie 27/04/2021-11 

AS UJS s c h v á l i l Správu o činnosti Akademického senátu UJS za rok 2020. 

 

Uznesenie 01/07/2021-1 

AS UJS p o v e r i l  vyhotovením zápisnice zo zasadnutia AS UJS PaedDr. Pirosku Zakar. 

 

Uznesenie 01/07/2021-2 

AS UJS z v o l i l  overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS UJS: 

 doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. 

 Mgr. Barnabás Szabó  

 

Uznesenie 01/07/2021-3 

AS UJS s c h v á l i l  program zasadnutia AS UJS dňa 27. 4. 2021 nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia 
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2. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UJS 

3. Štatút Rady pre zabezpečovanie kvality UJS 

4. Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS 

5. Zásady UJS o vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, vyhlásení neplatnosti 

rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-

pedagogického titulu, návrhu na odvolanie profesora a vzdaní sa akademického titulu 

UJS 

6. Rôzne 

 

Uznesenie č. 01/07/2021-4 

AS UJS v y s l o v i l    s ú h l a s s dokumentom Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania na UJS. 

 

Uznesenie č. 01/07/2021-5 

AS UJS v y s l o v i l    s ú h l a s s dokumentom Štatút Rady pre zabezpečovanie kvality UJS. 

 

Uznesenie č. 01/07/2021-6 

AS UJS v y s l o v i l   s ú h l a s s dokumentom Smernica o procesoch vnútorného systému 

kvality UJS. 

 

Uznesenie 01/07/2021-7 

AS UJS s c h v á l i l dokument Zásady UJS o vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej 

súčasti, vyhlásení neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, odňatí vedecko-pedagogického 

titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, návrhu na odvolanie profesora a vzdaní sa 

akademického titulu UJS. 

 

Uznesenie 22/09/2021-1 

Mgr. Adam Páldi a Mgr. Barnabás Szabó sa zúčastnia zasadnutia Akademického senátu UJS 

electronicky cez aplikáciu Big Blue Button. 
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Uznesenie 22/09/2021-2 

AS UJS poveril vyhotovením zápisnice zo zasadnutia AS UJS PaedDr. Andreu Puskás, PhD., a 

zvolil overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS UJS PaedDr. Krisztinu Czakóovú, PhD. a Mgr. 

Istvána Langschadla.   

 

Uznesenie 22/09/2021-3 

AS UJS schválil program zasadnutia AS UJS dňa 22.09.2021 nasledovne: 

4) Otvorenie zasadnutia  

5) Zmena rozpočtu UJS na rok 2021  

6) Schálenie členstva UJS v medzinárodnej organizácii Magna Charta Universitatum  

7) Prenájom služobných bytov a bytov v užívaní UJS  

8) Schválenie Štatútu Pedagogickej fakulty UJS  

9) Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UJS  

10) Iné 

 

Uznesenie 22/09/2021-4 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho berie na vedomie zmenu rozpočtu v rámci príjmov zo 

štátneho rozpočtu na základe Dotačnej zmluvy na rok 2021 vrátane dodatkov 1. až 5. 

 

Uznesenie 22/09/2021-5 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho súhlasí s členstvom UJS v Magna Charta Universitatis 

a vyjadruje svoju podporu. 

 

Uznesenie 22/09/2021-6 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 

neskorších predpisov 

u d e ľ u j e  predchádzajúci písomný súhlas na nájom služobného bytu. 

Špecifikácia predmetu nájmu: 3-izbový byt, ktorý sa nachádza na prízemí bytového domu so 

súpisným číslom 4539 a orientačným číslom 92B, nachádzajúce sa v Komárne na ulici Okružná 
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cesta, ktorý je na Správe katastra v Komárne, zapísaný na liste vlastníctva č.12671, katastrálne 

územie Komárno. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 99,50m2. 

Identifikácia nájomcu: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

Nájomné je 119,40 Eur mesačne. 

Doba nájmu: nájomná zmluva sa uzatvára na určitú dobu do 31.08.2025. 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do dvoch mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UJS. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými 

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie 22/09/2021-7 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 

neskorších predpisov 

u d e ľ u j e  predchádzajúci písomný súhlas na nájom služobného bytu. 

Špecifikácia predmetu nájmu: 1-izbový byt, ktorý sa nachádza na prízemí budovy so súpisným 

číslom 167 na Hradnej ulici č. 21 v Komárne, ktorý je na Správe katastra v Komárne, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 10727, katastrálne územie Komárno. Celková výmera podlahovej plochy 

bytu je 64m2. 

Identifikácia nájomcu: Mgr. Attila Duba. 

Nájomné je 76,80 Eur mesačne, mesačné preddavky v celkovej výške 35,- Eur, v tejto cene sú 

zahrnuté mesačné preddavky: 

 dodávka vody zálohovo 5,- Eur/mesiac/osoba - za dve osoby 10,-Eur; 

 plyn zálohovo 15,- Eur; 

 elektrická energia zálohovo 10,-Eur.   

Doba nájmu: nájomná zmluva sa uzatvára na určitú dobu do 31.10.2025. 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do dvoch mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UJS. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými 

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie 22/09/2021-8 
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Akademický senát Univerzity J. Selyeho 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 

neskorších predpisov 

u d e ľ u j e   predchádzajúci písomný súhlas na nájom služobného bytu. 

Špecifikácia predmetu nájmu: 3-izbový byt, ktorý sa nachádza na prízemí budovy so súpisným 

číslom 167 na Hradnej ulici č. 21 v Komárne, ktorý je na Správe katastra v Komárne, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 10727, katastrálne územie Komárno. Celková výmera podlahovej plochy 

bytu je 91,80 m2. 

Identifikácia nájomcu: László Marák, PhD. 

Nájomné je 110,16 Eur mesačne, mesačné preddavky v celkovej výške 45,- Eur, v tejto cene sú 

zahrnuté mesačné preddavky: 

 dodávka vody zálohovo 5,- Eur/mesiac/osoba - za štyri osoby 20,-Eur; 

 plyn zálohovo 15,- Eur; 

 elektrická energia zálohovo 10,-Eur.    

Doba nájmu: nájomná zmluva sa uzatvára na určitú dobu do 31.08.2023. 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do dvoch mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UJS. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými 

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie 22/09/2021-9 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 

neskorších predpisov 

u d e ľ u j e   predchádzajúci písomný súhlas na nájom služobného bytu. 

Špecifikácia predmetu nájmu: 3-izbový byt, ktorý sa nachádza na druhom poschodí (3. 

nadzemné podlažie) bytového domu ,,duna1“ so súpisným číslom 4964/1C na Veľkodunajskom 

nábreží v Komárne, ktorý je na Správe katastra v Komárne, zapísaný na liste vlastníctva č. 9234, 

katastrálne územie Komárno. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 82m2 +  + terasa 6,6 m2. 

Identifikácia nájomcu: prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc. 
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Nájomné je 106,32 Eur mesačne. 

Doba nájmu: nájomná zmluva sa uzatvára na určitú dobu do 31.08.2023. 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do dvoch mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UJS. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými 

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie 22/09/2021-10 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho schválil Štatút Pedagogickej fakulty Univerzity J. 

Selyeho.  

 

Uznesenie 22/09/2021-11 

AS UJS schválil  vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UJS za študentskú časť 

Pedagogickej fakulty, harmonogram doplňujúcich volieb a návrhový list kandidátov. 

 

Uznesenie 11/11/2021-1 

AS UJS p o v e r i l vyhotovením zápisnice zo zasadnutia AS UJS PaedDr. Pirosku Zakar 

 

Uznesenie 11/11/2021-2 

AS UJS  z v o l i l overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS UJS: 

 doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. 

 Mgr. Barnabás Szabó  

 

Uznesenie 11/11/2021-3 

AS UJS s c h v á l i l program zasadnutia AS UJS dňa 11. 11. 2021 nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba delegáta do Študentskej rady vysokých škôl 

3. Návrh novelizácie vysokoškolskej legislatívy 

4. Plán dovoleniek na rok 2022 

5. Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho 

fondu pre zamestnancov UJS na rok 2022 

6. Rôzne  
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Uznesenie 11/11/2021-4 

AS UJS s c h v á l i l volebnú komisiu k voľbe delegáta do Študentskej rady vysokých škôl 

v nasledovnom zložení: 

 predseda doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.  

 ďalší členovia doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., Mgr. Barnabás Szabó a Máté Somogyi   

 

Uznesenie 11/11/2021-5 

AS UJS s c h v á l i l delegáta UJS do Študentskej rady vysokých škôl v osobe Adriána Žemličku  

 

Uznesenie 11/11/2021-6 

AS UJS s c h v á l i l nasledovné stanovisko: 

„Akademický senát Univerzity J. Selyeho zásadne odmieta predložený návrh novely Zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadruje 

kategorický nesúhlas s navrhovaným oklieštením akademických práv a slobôd ako aj s 

oklieštením kompetencií akademického senátu a súhlasí so stanoviskom Rady vysokých škôl 

Slovenskej republiky k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy zo dňa 26. 

októbra 2021. 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho podporuje protestný pochod dňa 16. novembra 2021 o 

13:00 na Šafárikovom námestí v Bratislave. 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyzýva členov akademickej obce UJS, aby podpísali 

petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú spustili Slovenská 

technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých 

škôl s podporou Klubu dekanov. 

Petíciu je možné podporiť na: 

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_akademickej_samospravy_na_vysokych_kolach

“ 

 

Uznesenie 11/11/2021-7 

AS UJS u d e l i l   p r e d c h á d z a j ú c i    s ú h l a s na určenie plánu dovoleniek na rok 2022 

tak, aby si zamestnanci mohli dovolenky vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho 

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_akademickej_samospravy_na_vysokych_kolach
https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_akademickej_samospravy_na_vysokych_kolach
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roka. Podľa tohto plánu dovoleniek určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom 

čerpanie dovoleniek. 

 

Uznesenie 11/11/2021-8 

AS UJS s c h v á l i l pozmeňujúci návrh predložený doc. RNDr. Ferdinándom Filipom, PhD. čl. 

2 ods. 4 písm. b) bod. 2. na strane 5. dokumentu Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre 

použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov UJS na rok 2022 

nasledovného znenia: darcom krvi za každý odber vo výške 20,- €, najviac dvakrát za rok s tým, 

že aspoň jeden odber krvi je realizovaný v rámci hromadného odberu krvi organizovaného 

Univerzitou J. Selyeho. 

 

Uznesenie 11/11/2021-9 

AS UJS s c h v á l i l Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov 

zo sociálneho fondu pre zamestnancov UJS na rok 2022 s pripomienkami. 

 

Uznesenie 20/12/2021-1 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho s c h v a ľ u j e doplnenie harmonogramu 

akademického roka 2021/2022 na Univerzite J. Selyeho, ktorý bol schválený Akademickým 

senátom Univerzity J. Selyeho dňa 27. 1. 2021 uznesením č. 27/01/2021-5, v nasledovnom 

znení: 

„štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe spoločných študijných programov so 

štandardnou dĺžkou 3,5 roka: 17. 01. 2022 – 31. 01. 2022.” 

 

Uznesenie 29/12/2021-1  

Akademický senát Univerzity J. Selyeho b e r i e n a  v e d o m i e zmenu rozpočtu v rámci 

príjmov zo štátneho rozpočtu na základe Dotačnej zmluvy na rok 2021 vrátane dodatkov 6 až 10. 

 

Uznesenie 29/12/2021-2  

Akademický senát Univerzity J. Selyeho v y s l o v u j e  s ú h l a s s vyplatením odmeny na 

úrovni 350 €/osoba pre zamestnancov UJS podľa rozpočtového opatrenia Ministerstva financií 

SR č. 168/2021 – povolené prekročenie limitu výdavkov pre MŠVVaŠ SR, a v nadväznosti na 

callto:17.%2001.%202022
callto:31.%2001.%202022
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plnenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 a 

Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme na rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

V Komárne, 14. 04. 2022  

 

 

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

Doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.  

predsedníčka AS UJS 


