
Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity J. Selyeho v roku 2018 

 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho (ďalej len ,,AS UJS“) zasadal počas roka 2018 
pravidelne, zasadnutia sa konali 21.02.2018, 09.05.2018, 28.06.2018, 01.10.2018, 10.12.2018. 
Členovia AS UJS  hlasovali Per rollam 18.10.2018. Súhrn uznesení z jednotlivých zasadnutí je 
v prílohe tejto správy. Členovia AS UJS obdržali v elektronickej forme jednotlivé materiály a 
návrhy, ktoré boli predostreté na senátne rokovania.  

AS UJS pracoval od 14. 12. 2017 (podľa: Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity J. 
Selyeho v roku 2017) v nasledovnom zložení: 

Ing. Zoltán Šeben, PhD., predseda – EF UJS – zamestnanecká časť 

Doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., EF UJS – zamestnanecká časť 

RNDr. Štefan Gubo, PhD., EF UJS – zamestnanecká časť 

Bc. Barnabás Szabó, EF UJS – študentská časť 

Mgr. Dávid Szabó, EF UJS, podpredseda – študentská časť 

Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť 

Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PF UJS, podpredseda – zamestnanecká časť 

Mgr. Katarína Szarka, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť 

Cintia Cséplő, PF UJS – študentská časť 

Bence Leczo, PF UJS – študentská časť 

Mgr. Zsolt Görözdi, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 

prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 

prof. Géza Xeravits, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 

Kristián Tóth, RTF UJS – študentská časť 

Bálint Vadkerti, RTF UJS – študentská časť 

 
Článok 7 Štatútu Univerzity J. Selyeho upravuje funkčné obdobie členov študentskej časti AS 
UJS - je najviac dvojročné. V tejto súvislosti sa uskutočnili voľby kandidátov na členstvo v 
študentskej časti AS UJS. Vo voľbách do študentskej časti AS UJS, ktoré sa konali dňa 
26.09.2018 boli zvolení nasledovní kandidáti: Bc. Barnabás Szabó, Mgr. Dávid Szabó, Bc. 
Cintia Cséplő, Bc. Bence Leczo, Bc. Bálint Vadkerti. 
 
AS UJS pracoval od 01. 10. 2018 v nasledovnom zložení: 

Ing. Zoltán Šeben, PhD., predseda – EF UJS – zamestnanecká časť 

Doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., EF UJS – zamestnanecká časť 

RNDr. Štefan Gubo, PhD., EF UJS – zamestnanecká časť 



Bc. Barnabás Szabó, EF UJS – študentská časť 

Mgr. Dávid Szabó, EF UJS – študentská časť 

Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť 

Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PF UJS, podpredseda – zamestnanecká časť 

Mgr. Katarína Szarka, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť 

Bc. Cintia Cséplő, PF UJS – študentská časť 

Bc. Bence Leczo, PF UJS – študentská časť 

Mgr. Zsolt Görözdi, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 

prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 

prof. Géza Xeravits, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 

Bálint Vadkerti, RTF UJS – študentská časť 

 
AS UJS zvolil Bc. Barnabása Szabóa za podpredsedu AS UJS za študentskú časť (Uznesenie 
10/12/2018-10). Na jedno miesto nenaplnené za Fakultu Reformovanej teológie boli 11.12.2018 
vypísané voľby kandidátov na členstvo v študentskej časti AS UJS. 
 
Zápisnice zo zasadnutí AS UJS sú prístupné v Akademickom informačnom systéme Univerzity 
J. Selyeho v module AS022 - Správa a zverejňovanie dokumentov / UJS – orgány / Akademický 
senát. 
 
Schválené v AS UJS dňa 21. 02. 2019. 
 
 
 

..............................................  
Ing. Zoltán Šeben, PhD.  

 predseda AS UJS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHY:  
Súhrn uznesení z jednotlivých zasadnutí 

 
Uznesenie 21/02/2018-1 
AS UJS schválil Štipendijný poriadok UJS. 
 
Uznesenie 21/02/2018-2 
AS UJS schválil Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity J. Selyeho v roku 2017. 
 
Uznesenie 21/02/2018-3 
AS UJS odporúča odkúpenie nasledovných nehnuteľností od mesta Komárno: 

 
AS UJS sa vyjadrí k presným podmienkam odkúpenia vybraných nehnuteľností v priestranstve 
Konferenčného centra Univerzitou J. Selyeho, ak už budú známe. 
 
Uznesenie 21/02/2018-4 
Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyslovuje podporu celoeurópskej občianskej iniciatíve 
Minority SafePack – milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe. Cieľom tejto iniciatívy 
je výzva EÚ na prijatie súboru právnych aktov na zlepšenie ochrany príslušníkov národnostných 
a jazykových menšín a posilňovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii. 
Táto iniciatíva je za zlepšenie ochrany príslušníkov národnostných a jazykových menšín bez 
rozdielu ich straníckej príslušnosti, preto AS UJS navrhuje členom akademickej obce, aby 
podporili túto iniciatívu. 
Pripojiť sa je možné na webovej stránke: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uznesenie 09/05/2018-1 
AS UJS schválil Plnenie rozpočtu UJS za rok 2017. 
 
Uznesenie 09/05/2018-2 
AS UJS schválil Návrh rozpočtu na rok 2018. 



 
Uznesenie 09/05/2018-3 
AS UJS schválil Výročnú správu o hospodárení UJS za rok 2017. 
 
Uznesenie 09/05/2018-4 
AS UJS schválil Výročnú správu o činnosti UJS za rok 2017. 
 
Uznesenie 09/05/2018-5 
AS UJS schválil Doplnok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity J. Selyeho. 
 
Uznesenie 09/05/2018-6 
AS UJS schválil Doplnok č.1 k Vnútornému systému zabezpečenia kvality vzdelávania na 
Univerzite J. Selyeho. 
 
Uznesenie 09/05/2018-7 
AS UJS schválil Štatút Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. 
 
Uznesenie 09/05/2018-8 
AS UJS schválil Harmonogram volieb kandidátov na členstvo v študentskej časti Akademického 
senátu Univerzity J. Selyeho spolu s návrhovým listom pre návrh kandidáta. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uznesenie 28/06/2018-1 
AS UJS zobral na vedomie predložené zmeny rozpočtu Univerzity J. Selyeho ktoré boli 
zapracované ako upravený rozpočet v zmysle dodatkov č. 2, 3 a 4 k Zmluve o poskytnutí dotácie 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky na rok 2018. 
 
Uznesenie 28/06/2018-2 
AS UJS schválil Doplnok č. 1 k Štipendijnému poriadku Univerzity J. Selyeho. 
 
Uznesenie 28/06/2018-3 
Akademický senát Univerzity J. Selyeho v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) 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 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s vykonaním 
rekonštrukčných prác kotolne a ústredného kúrenia. 

Špecifikácia rekonštrukčných prác: bude vykonaná celková rekonštrukcia kotolne a ústredného 
kúrenia na Fakulte reformovanej teológie v objekte Dôstojnícky pavilón v Komárne. Mesto 
Komárno ako vlastník nehnuteľnosti udelí písomný súhlas nájomcovi Univerzite J. Selyeho na 
realizáciu rekonštrukčných prác kotolne a ústredného kúrenia na RTF podľa vypracovaného 
výkazu výmeru. Náklady na rekonštrukčné práce sa prirátajú k vzájomnému zápočtu pohľadávok 
a záväzkov. Maximálna výška započítaných nákladov rekonštrukčných prác bude stanovená 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne. 
 
 



Uznesenie 28/06/2018-4 
Akademický senát Univerzity J. Selyeho schvaľuje prevádzkovanie Študentského domova 
Danubius v úspornom režime od 01.09.2018 do 31.12.2018. Do uvedeného dátumu je potrebné 
doriešiť právne a technické vysporiadanie súvisiace s prevádzkou budovy. K 31.12.2018 
schvaľuje ukončenie zmluvy o výpožičke a vrátenie nehnuteľnosti majiteľovi Pro Selye 
Univerzitas n.o. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uznesenie 01/10/2018-1 
Akademický senát UJS schvaľuje podľa § 9 odsek (1) písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dodatok č.3 k Organizačnému 
poriadku Univerzity J. Selyeho v znení dodatku č.1, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom 
2.12.2015 a Dodatku č.2, ktorý nadobudol platnosť dňom 7.3.2017 a účinnosť dňom 22.3.2017 v 
nasledovnom znení: 
Príloha č. 2: Organizačná schéma súčasti UJS časť Študentské domovy sa mení na: 
„Študentské domovy 17 
Riaditeľ 1 
Asistent 1 
Upratovačka 6 
Údržbár 1 
Vrátnik 8“ 
 
Uznesenie 01/10/2018-2 
Akademický senát UJS presúva rokovanie o bode číslo 3 schváleného programu rokovania na 
neskorší dátum po tom, ako bude k dispozícii zmluva o nájme nebytových priestorov a zmluva o 
zabezpečení stravovania z roku 2006, ďalej popis vzájomných záväzkov zmluvných strán. 
 
Uznesenie 01/10/2018-3 
Akademický senát UJS podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s 
majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. udeľuje 
predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku, nájomca Orange Slovensko, 
a.s. (obšírna formulácia uznesenia je v príslušnej zápisnici zo zasadnutia Akademického senátu 
Univerzity J. Selyeho). 
 
Uznesenie 01/10/2018-4 
Akademický senát UJS podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s 
majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. udeľuje 
predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku, nájomca SWAN, a. s. (obšírna 
formulácia uznesenia je v príslušnej zápisnici zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity J. 
Selyeho). 
 
Uznesenie 01/10/2018-5 
Akademický senát UJS schvaľuje podľa § 12 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s 
majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. návrh rektora UJS 



na kúpu nehnuteľnosti -- pozemku nachádzajúceho na novovytvorenej parcele „C“ č. 1818/35 o 
výmere 7415 m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorenej geometrickým plánom č. 4/2018 z 
parcely registra „C“ č. 1818/1 o výmere 24060 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV 
6434 v k.ú. Komárno. Ide o priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve kupujúceho, vedenými na LV č.10465 v k.ú. 
Komárno. UJS zaplatí dohodnutú kúpnu cenu za nasledovných podmienok: 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy; 
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy; 
- UJS sa zaviaže, že pozemok, ktorý je predmetom kúpy, neoplotí; 
- Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti platí UJS. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uznesenie 18/10/2018-1 
Akademický senát UJS schvaľuje podľa § 12 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s 
majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. návrh rektora UJS 
na uzavretie dohody so spoločnosťou Danubius Center s.r.o so sídlom Hadovská 19, 94501 
Komárno, IČO: 35949023, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, 
vložka č.16957/N o započítaní vzájomných pohľadávok podľa ustanovenia § 581 ods. 3. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uznesenie 10/12/2018-1 
AS UJS schválil Zásady pre tvorbu Sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo 
Sociálneho fondu pre zamestnancov Univerzity J. Selyeho na rok 2019. 
 
Uznesenie 10/12/2018-2 
AS UJS schválil pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa doba nájmu stanovuje na tri roky. 
 
Uznesenie 10/12/2018-3 
Akademický senát UJS 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 udeľuje 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 (obšírna 
formulácia uznesenia je v príslušnej zápisnici zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity J. 
Selyeho). 
 
Uznesenie 10/12/2018-4 
AS UJS schválil vytvorenie poradného výboru pre služobné byty UJS spolu s vypracovaním 
Zásad činnosti tohto poradného výboru. 
 
Uznesenie 10/12/2018-5 
AS UJS berie na vedomie zmenu rozpočtu týkajúcej sa časti Dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 
2018. Zmeny boli zapracované ako upravený rozpočet v zmysle dodatkov č. 5. 6. a 7. k Zmluve o 
poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018. 



 
Uznesenie 10/12/2018-6 
AS UJS udeľuje predchádzajúci súhlas na určenie plánu dovoleniek na rok 2019 tak, aby si 
zamestnanci mohli dovolenky vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Podľa 
tohto plánu dovoleniek určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom čerpanie 
dovoleniek. 
 
Uznesenie 10/12/2018-7 
AS UJS schválil zloženie volebnej komisie: Ing. Zoltán Šeben, PhD. (predseda), Mgr. Zsolt 
Görözdi, PhD., Bálint Vadkerti, Scarlett Rigová. 
 
Uznesenie 10/12/2018-8 
AS UJS schválil Harmonogram volieb kandidáta na členstvo v študentskej časti Akademického 
senátu Univerzity J. Selyeho spolu s návrhovým listom pre návrh kandidáta. 
 
Uznesenie 10/12/2018-9 
AS UJS súhlasí s predloženým návrhom rektorskej reťazi a reťazoch prorektorov a poveruje 
vedenie UJS na zabezpečenie a opis týchto akademických insígnií. 
 
Uznesenie 10/12/2018-10 
AS UJS zvolil Bc. Barnabása Szabóa za podpredsedu AS UJS za študentskú časť. 
 
Uznesenie 10/12/2018-11 
AS UJS podľa § 40 ods. 2. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov schválil návrh člena Správnej rady Univerzity J. Selyeho za študentskú časť 
AS UJS v osobe Mgr. Dávida Szabóa. 
 
 
 


