
 
  
 
 
   
 

 

Správa 
o činnosti Správnej rady Univerzity J. Selyeho za rok 2017 

 
Úvod 
 Univerzita J. Selyeho bola zriadená Národnou radou Slovenskej republiky, zákonom 
č. 465/2003 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2004 (ďalej len „UJS“ alebo „univerzita“).  

 Zloženie, pôsobnosť a činnosť správnej rady UJS upravuje zákon č.131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 131/2002 Z.z.“) a Štatút správnej rady UJS.  

 Správna rada v súlade s  § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z  vypracúva a zverejňuje 
na webovom sídle univerzity správu o svojej činnosti. Správa o činnosti obsahuje najmä 
informácie o zasadnutiach správnej rady, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach 
správnej rady, odporúčaniach správnej rady k činnosti UJS a súpis jej rozhodnutí. 

 
Zloženie správnej rady UJS 

 Zloženie a funkčné obdobie členov správnej rady upravuje § 40 ods. 2 až 4 zákona 
č. 131/2002 Z.z. . 

V zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z.  správna rada má štrnásť členov.  

Členov správnej rady vymenúva a odvoláva Minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Šesť členov navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom akademického 
senátu, šesť členov správnej rady vyberie minister po vyjadrení rektora. Jedného člena 
navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť akademického senátu a jedného člena 
študentská časť akademického senátu univerzity.  

Návrh na odvolanie člena správnej rady dáva ministrovi ten orgán, ktorý ho navrhol 
na vymenovanie. Ak ide o členov správnej rady navrhnutých rektorom, návrh na ich 
odvolanie môže podať aj senát. Členmi správnej rady, okrem členov navrhnutých 
akademickým senátom verejnej vysokej školy, nesmú byť zamestnanci univerzity. 

 V zmysle § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z.  členovia správnej rady, okrem členov 
navrhnutých akademickým senátom, sa vymenúvajú na šesť rokov. Funkčné obdobie člena 
navrhnutého zamestnaneckou časťou akademického senátu je štvorročné, funkčné obdobie 
člena navrhnutého študentskou časťou akademického senátu je dvojročné. 

 V zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. správna rada si volí zo svojich členov 
predsedu a podpredsedu. Voľbu predsedu, podpredsedu a spôsob rokovania správnej rady 
upravuje štatút, ktorý po odsúhlasení akademickým senátom na návrh rektora bol schválený 
ministrom. 

 V roku 2017 na uvoľnené miesto troch členov správnej rady boli vymenovaní noví 
členovia. Na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu dňom 11.05.2017 menovaný 
doc. RNDr. János Tóth, PhD. na dobu 4 rokov, a na návrh študentskej časti akademického 
senátu  Mgr. Dávid Szabó dňom 26.04.2017 na dobu 2 roky. Na uvoľnené miesto Ing. 
Zuzany Trenkovej, ktorá bola zo správnej rady odvolaná na vlastnú žiadosť, bola po 
vyjadrení rektora dňom 02.11.2017 vymenovaná Ing. Lucia Zemanová.  
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Pôsobnosť správnej rady UJS 

 Pôsobnosť správnej rady UJS upravuje § 41 zákona č. 131/2002 Z.z a Štatút 
správnej rady UJS. 

 V zmysle § 41 ods.1 zákona č. 131/2002 Z.z správna rada dáva predchádzajúci 
písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce univerzita: 
a) nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od 

ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho 
prevod. Za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste 
zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,  

b) nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa 
veci podľa osobitného predpisu  považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jej prevod,  

c) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku univerzity,  
d) založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej 

alebo do iných právnických osôb,  
e) uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru; správna rada súhlas neudelí, ak účel použitia 

finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom 
univerzity alebo splácanie úveru podľa nej ohrozí zabezpečenie hlavnej činnosti 
univerzity. 

 V zmysle § 41 ods.2 zákona o vysokých školách správna rada sa vyjadruje najmä k: 
a) dlhodobému zámeru univerzity a k ďalším veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží 

minister, rektor alebo predseda akademického senátu univerzity,  
b) výročnej správe o činnosti. 

 V zmysle § 41 ods. 3 zákona o vysokých školách členovia správnej rady majú právo 
navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora.  

V zmysle § 41 ods. 4  zákona o vysokých školách správna rada po schválení 
v akademickom senáte schvaľuje rozpočet univerzity.  

V zmysle § 41 ods. 5 zákona o vysokých školách správna rada na návrh predsedu 
správnej rady určuje plat rektora v súlade s osobitným predpisom.  

V zmysle § 41 ods. 6 zákona o vysokých školách na schválenie právneho úkonu  
uvedeného v ods. 1 písm. a) až e) je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín členov správne 
rady. 

V zmysle § 41 ods.7 zákona o vysokých školách správna rada dáva podnety 
a stanoviská k činnosti verejnej vysokej školy, ktoré zverejňuje. Najmenej raz ročne 
vypracúva a zverejňuje na webovom svojom sídle správu o svojej činnosti.  

 
 

Zasadnutia správnej rady UJS 

V zmysle § 40 ods. 5 zákona o vysokých školách zasadnutia správnej rady univerzity 
zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady sú verejné. Na 
žiadosť rektora je predseda správnej rady povinný zvolať zasadnutie správnej rady univerzity 
najneskôr do 30 dní. 

Rokovanie správnej rady UJS v súlade s § 40 ods. 4  zákona č. 131/2002 Z.z. 
upravuje jej štatút. 

Správna rada UJS v roku 2017 zasadala trikrát, dňa 15. 02. 2017, 15. 05. 2017 a dňa 
09. 08. 2017.  

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 15. 02. 2017  vzala na vedomie  Informáciu 
o vymenovaní Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. za rektora UJS, určila funkčný plat 
rektora, schválila správu o činnosti správnej rady na rok 2016, vzala na vedomie 
informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady UJS. 
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Správna rada na svojom zasadnutí dňa 15. 05. 2017 vzala na vedomie  
informatívnu správu o plnení uznesení správnej rady UJS,  vzala na vedomie informáciu 
o zložení správnej rady, vzala na vedomie informáciu o aktualitách na UJS, vzala na 
vedomie správu o plnení rozpočtu UJS za rok 2016, schválila rozpočet UJS na rok 2017, 
vzala na vedomie výročnú správu o činnosti UJS za rok 2016. 

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 09. 08. 2017 vzala na vedomie 
informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady UJS, vzala na vedomie informáciu  
o aktualitách na UJS, súhlasila s kúpou nehnuteľného majetku do vlastníctva UJS, prístavby 
študentského domova s pozemkami, vzala na vedomie informáciu o príprave zámeny 
nehnuteľností vo vlastníctve UJS (budova „Lehár“ s pozemkami) a nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Komárno (konferenčné centrum, telocvičňa a administratívna budova 
s pozemkami), schválila odmenu rektora za výsledky jeho práce za I. polrok 2017. 

Prílohu správy o činnosti správnej rady UJS tvoria uznesenia správnej rady a prehľad 
o dochádzke jej členov v roku 2017. 

 

V Komárne dňa 06. februára 2018 

 

             JUDr. Éva Hortai 

                   predsedníčka Správnej rady UJS 
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Uznesenia 
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho  

zo dňa  15. 02. 2017 
    
    Uznesenie č. 1/2017 

Správna rada Univerzity J. Selyeho  
s c h v a ľ u j e 
program zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho nasledovne: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba overovateľov zápisnice zo zasadnutia Správnej rady UJS 
4. Informácia o menovaní rektora UJS  
5. Informatívna správa o plnení uznesení Správnej rady UJS 
6. Správa o činnosti Správnej rady UJS za rok 2016 
7. Schválenie funkčného platu rektora UJS 
8. Rôzne  
9. Záver 

 
Uznesenie č. 2/2017 

Správna rada Univerzity J. Selyeho  
v o l í  overovateľov zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho: 
-   Štefan Meszlényi   
-   RNDr. József Bukor, PhD.  
 

Uznesenie č. 3/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho 
b e r i e   n a   v e d o m i e   
Informáciu o vymenovaní rektora UJS 
 

Uznesenie č. 4/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho  
u r č u j e 
funkčný plat rektora Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD.  
vo výške 2 442 € v zložení 
tarifný plat    1128 eur 
príplatok za riadenie     478 eur 
osobný príplatok           836 eur 
s účinnosťou od 01. februára 2017 

 
Uznesenie č. 5/2017 

Správna rada Univerzity J. Selyeho  
s c h v a ľ u j e 
Správu o činnosti Správnej rady Univerzity J. Selyeho za rok 2016 

 
Uznesenie č. 6/2017 

Správna rada Univerzity J. Selyeho  
b e r i e   n a   v e d o m i e   

Univerzita J. Selyeho 
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Informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady Univerzity J. Selyeho 
         

 
 

  

 
         JUDr. Éva Hortai 
                                       predsedníčka Správnej rady UJS 
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Uznesenia 
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho  

dňa  15. 05. 2017 
    

Uznesenie č. 7/2017 
 

Správna rada Univerzity J. Selyeho  
s c h v a ľ u j e 
program zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho nasledovne: 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba overovateľov zápisnice zo zasadnutia Správnej rady UJS 
4. Informatívna správa o plnení uznesení Správnej rady UJS 
5. Informácia o zložení Správnej rady UJS 
6. Informatívna správa o aktualitách na UJS 
7. Plnenie rozpočtu UJS  za rok 2016 
8. Návrh rozpočtu UJS na rok 2017 
9. Výročná správa o činnosti UJS za rok 2016 
10. Rôzne  
11. Záver 

 
Uznesenie č. 8/2017 

Správna rada Univerzity J. Selyeho  
v o l í 
overovateľov zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho: 
- Štefan Meszlényi    
- Ing. Arpád Szabó, CSc.  

 
Uznesenie č. 9/2017 

Správna rada Univerzity J. Selyeho  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
Informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady Univerzity J. Selyeho. 

 
 

Uznesenie č. 10/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho  
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informáciu o zložení Správnej rady Univerzity J. Selyeho 

 
 

Uznesenie č. 11/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho 
b e r i e   n a   v e d o m i e   
Informáciu o aktualitách na Univerzite J. Selyeho 
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Uznesenie č. 12/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho 
b e r i e   n a   v e d o m i e   
Správu o plnení rozpočtu Univerzity J. Selyeho  za rok 2016 
 
 

Uznesenie č. 13/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho    
s c h v a ľ u j e 
Rozpočet Univerzity J. Selyeho  na rok 2017 
 
 

Uznesenie č. 14/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Výročnú správu o činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2016. 
 
 
 
 
 
 
         

JUDr. Éva Hortai 
                                  predsedníčka Správnej rady UJS 
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Uznesenia  
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho  

zo dňa  09. 08. 2017 
    

Uznesenie č. 15/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho  
s c h v a ľ u j e 
program zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho nasledovne: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba overovateľov zápisnice zo zasadnutia Správnej rady UJS 
4. Informatívna správa o plnení uznesení Správnej rady UJS 
5. Informácia o aktualitách na Univerzity J. Selyeho. 
6. Majetkovoprávne otázky 
7. Rôzne  
8. Záver 

 
Uznesenie č. 16/2017 

Správna rada Univerzity J. Selyeho  
v o l í  overovateľov zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho: 
- Ing. Arpád Szabó, CSc.    
- doc. RNDr. János Tóth, PhD.   
 

Uznesenie č. 17/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
Informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady Univerzity J. Selyeho. 

 
 

Uznesenie č. 18/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
Informáciu o aktualitách na Univerzity J. Selyeho. 

 
Uznesenie č. 19/2017 

Správna rada Univerzity J. Selyeho  
s ú h l a s í 
s kúpou nehnuteľného majetku do vlastníctva Univerzity J. Selyeho, v súlade s § 41 ods.1 
písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  vedeného na LV č.11134 v k.ú. Komárno ako: 
1. prístavba študentského domova Čajka so súp.č.4535 na parcele registra „C“ p. č. 3870/7, 
2. parcela registra „C“ p. č. 3870/7 o výmere 905 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
3. parcela registra „C“ p. č. 3870/6 o výmere 846 m2, ostatné plochy, 
v podiele 1/1 k celku,  

Univerzita J. Selyeho 
945 01 Komárno, Bratislavská cesta 3322  
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od vlastníka nehnuteľností, od spoločnosti INTEKOM, a.s., IČO: 36 525 774, sídlo 
811 02 Bratislava, Medená 5, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5383/B, 
pre účely ubytovania a pre vyučovanie a na súvisiace procesy a činnosti, 
v prevádzkyschopnom stave, za finančné prostriedky získané z vonkajších zdrojov, od 
Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska (Emberi Erőforrások Minisztériuma), na základe 
zákona č. LXXXVI. z roku 2017, ktorým sa mení zákon č. XC. z roku 2016 o rozpočte 
Maďarska na rok 2017, za cenu maximálne vo výške zodpovedajúcej výške dotácie 
1 085 000 000 HUF. 
 

Uznesenie č. 20/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho  
berie na vedomie 
informáciu o príprave zámeny:  
1. nehnuteľností vo vlastníctve Univerzity J. Selyeho, vedených ako:  

1.1. budova so súpisným číslom 1166 (Lehár), na parcele registra „C“ p.č. 2035  
1.2. parcela registra „C“ p.č. 2035 o výmere 770 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
na LV č. 10465 v k.ú. Komárno, ku ktorým nehnuteľnostiam je zriadené predkupné 
právo v prospech mesta Komárno a ktorú nehnuteľnosť univerzita nepotrebuje na 
vlastné účely, a 

2. nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno, vedených ako: 
2.1. ostatný objekt so súp.č.3698 (bývalá jedáleň) na parcele registra „C“ p.č. 1818/28, 
2.2. parcela registra „C“, p.č.1818/28 o výmere 2743 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
2.3. administratívna budova so súp.č. 3759 na parcele registra „C“ p.č. 1818/33, 
2.4. parcela registra „C“ p.č. 1818/33 o výmere 250 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
2.5. ostatný objekt so súp. č. 3695 (bývalá telocvičňa) na parcele registra „C“ p.č. 

1818/27,  
2.6. parcela registra „C“ p.č. 818/27, o výmere 1297 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
na  LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ktoré nehnuteľnosti so súhlasom vlastníka Univerzita J. 
Selyeho zrekonštruovala na vlastné účely, a ktoré nehnuteľnosti nevyhnutne potrebuje 
pre zabezpečenie vyučovacieho procesu univerzity a pre procesy tým súvisiace.  

 
 

Uznesenie č. 21/2017 
Správna rada Univerzity J. Selyeho  
s c h v a ľ u j e 
odmenu rektorovi Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. za výsledky 
jeho práce v 1. polroku 2017 vo výške dvojnásobku funkčného platu rektora. 
 
 
 
 
 
         

JUDr. Éva Hortai 
                                  predsedníčka Správnej rady UJS 
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Prehľad 

o dochádzke členov Správnej rady Univerzity J. Selyeho  
na zasadnutiach správnej rady v roku 2017 

 
 

 
Meno a priezvisko člena 

SR UJS 
 

 
Zasadnutie  

SR UJS 
15. 02. 2017 

 
Zasadnutie  

SR UJS 
15. 05. 2017 

 
Zasadnutie  

SR UJS 
09. 08. 2017 

Mgr. Imre Andruskó áno áno nie 

Dr. Ferenc Bathó nie nie nie 

MUDr. Tibor Bastrnák nie áno nie 

RNDr. József Bukor, PhD. 
člen do 10. 5.  2017 

áno - - 

JUDr. Éva Hortai áno áno áno 

Mgr. Jozef Jurkovič áno áno áno 

Štefan  Meszlényi áno áno áno 

Ing. Jozef Őszi nie áno áno 

 MUDr. Ladislav Pásztor nie áno áno 

Ing. László Solymos nie nie áno 

Ing. Árpád Szabó, CSc. áno áno áno 

Mgr. Dávid Szabó 
člen do 23. 3. 2017 
člen od 26.04.2017 

áno áno áno 

doc. RNDr. János Tóth, PhD. 
člen od 11.05.2017 

- áno áno 

Ing. Zuzana Trenková  
člen do 28. 8. 2017 

áno áno nie 

JUDr. Oszkár Világi nie nie áno 

Ing. Lucia Zemanová 
člen od 2. 11.  2017 

 
- 

 
- 

 
- 
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