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Štatút Správnej rady Univerzity J. Selyeho v Komárne 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Správna rada Univerzity J. Selyeho v Komárne  (ďalej len „správna rada“) je orgán, ktorý 
bol ustanovený na základe zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).  

2. Správna   rada   je   orgán,   ktorého   poslaním   je   uplatňovanie   a   presadzovanie 
verejného   záujmu   v   činnosti Univerzity J. Selyeho v Komárne  (ďalej len „UJS“),  
najmä   v   súvislosti   s   využívaním   jej   majetku   a   finančných prostriedkov 
poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy. 

3. Postavenie správnej rady je dané zákonom, Štatútom Univerzity J. Selyeho v Komárne  
(ďalej len „Štatút UJS“) a týmto Štatútom Správnej rady Univerzity J. Selyeho v Komárne 
(ďalej len „štatút“). 

§ 2  

Ustanovenie a zloženie správnej rady  

1. Správna rada má 14 členov, ktorých menuje a odvoláva minister školstva SR (ďalej 
len „minister“). 

2. Šesť členov správnej rady vyberie minister po vyjadrení rektora. 

3. Šesť členov správnej rady navrhuje ministrovi rektor po schválení Akademickým 
senátom UJS (ďalej len „akademický senát“). 

4. Jedného člena správnej rady navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť 
akademického senátu a jedného člena študentská časť akademického senátu.  

5.  Členmi správnej rady UJS, okrem členov navrhnutých akademickým senátom,   
nesmú   byť   zamestnanci UJS. 

6. Návrhy na odvolanie člena správnej rady podáva ministrovi ten orgán, ktorý ho do 
správnej rady nominoval. V prípade členov správnej rady navrhnutých rektorom môže 
návrh na ich odvolanie podať aj akademický senát. 

7. Členov   správnej   rady,   ktorých   vyberie   minister   po   vyjadrení   rektora,   
odvoláva   minister na základe vlastného rozhodnutia. 

§ 3  

Funkčné obdobie členov správnej rady 

1. Členovia správnej rady sú vymenovaní na šesť rokov okrem členov navrhnutých 
akademickým senátom. 

2. Funkčné obdobie člena správnej rady navrhnutého zamestnaneckou časťou 
akademického senátu je štvorročné, funkčné obdobie člena navrhnutého študentskou 
časťou akademického senátu je dvojročné. 



Vnútorný predpis Univerzity J. Selyeho v Komárne 

 

 - 3 - 

 

3. Po prvom vymenovaní členov správnej rady sa spomedzi členov vymenovaných podľa 
ods. 1 tohto paragrafu, žrebom  určí   jedna   tretina  členov,   ktorých  funkčné   
obdobie   skončí  po  dvoch  rokoch,  a   ďalšia  tretina   členov,  ktorých funkčné 
obdobie sa skončí po štyroch rokoch. 

4. Návrh na nových členov predkladá rektor, minister alebo akademický senát tak, aby sa 
zachovalo zloženie správnej rady podľa § 2. 

§ 4  

Voľby predsedu a podpredsedu správnej rady 

1. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu trvá do konca trvania mandátu.  

2.  Na platnosť  volieb   je   potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov správnej 
rady,  t.j. (8). Voľba predsedu správnej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Na 
zvolenie predsedu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných   členov  
správnej   rady.  

3. Ak nie je predseda zvolený v prvom kole, postúpia do druhého kola dvaja kandidáti s 
najväčším počtom hlasov. Ak je počet hlasov niekoľkých kandidátov rovnaký, 
postupujú do druhého kola všetci takíto kandidáti. V druhom kole je zvolený kandidát 
s najväčším počtom hlasov. Ak je počet hlasov pre dvoch alebo viacerých kandidátov 
rovnaký, predseda sa určí žrebom. 

4. Rovnakým spôsobom sa uskutočňuje aj voľba podpredsedu správnej rady. 

§ 5  

Pôsobnosť správnej rady 

1. Správna   rada   dáva   predchádzajúci   písomný   súhlas   s   návrhom   rektora   na   
právne   úkony,   ktorými   chce UJS: 

a) nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od 
ktorej sa veci podľa osobitného predpisu (zák.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov          
v znení neskorších predpisov) považujú za hmotný majetok alebo urobiť jeho prevod. 
Za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste obvykle 
predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok, 

b) nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa 
veci podľa osobitného predpisu (zák. č. 595/2003  Z.z. o daniach z príjmov  v znení 
neskorších predpisov) považujú za hmotný majetok alebo urobiť jej prevod, 

c) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku UJS, 

d) založiť inú právnickú osobu, vložiť peňažný alebo nepeňažný vklad do nej alebo do 
iných právnických osôb  

e) uzavrieť  zmluvu o čerpaní  úveru.  

2. K právnym úkonom uvedeným v ods. 1 tohto paragrafu je potrebný súhlas najmenej 
dvoch tretín  všetkých členov správnej rady.  



Vnútorný predpis Univerzity J. Selyeho v Komárne 

 

 - 4 - 

3. Správna rada po schválení v Akademickom senáte UJS schvaľuje rozpočet UJS. 

4. Správna rada prerokuje a vyjadruje sa najmä k:  

a) dlhodobému zámeru UJS, 

b) ďalším záležitostiam, ktoré jej na prerokovanie predloží minister, rektor, alebo 
predseda akademického senátu, 

c) výročnej správe o činnosti.      

5. Členovia správnej rady majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na 
rektora UJS v zmysle §22 ods. 1 písm. b) Štatútu UJS. 

6. Správna rada na návrh jej predsedu určuje plat a odmeny rektora UJS v súlade s 
osobitným predpisom (zák. č. 553/2003   Z.z.   o odmeňovaní   niektorých   
zamestnancov   pri   výkone   práce   vo   verejnom   záujme   a o zmene   a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Kvestor UJS písomne oznámi 
rektorovi na základe rozhodnutia správnej rady výšku a zloženie jeho funkčného platu. 

7. Správna rada dáva podnety a stanoviská k činnosti UJS, ktoré zverejňuje. 
Prostredníctvom správnej rady sú realizované kontrolné mechanizmy pre nakladanie s 
majetkom, ktorý prešiel z vlastníctva štátu do vlastníctva UJS. 

8. Správna rada najmenej raz ročne doručuje ministrovi a zverejňuje na internetovej 
stránke UJS správu o svojej   činnosti.   Správa   o činnosti   obsahuje   najmä   
informácie   o jej   zasadnutiach,   účasti   jednotlivých   členov   na zasadnutiach, 
odporúčaniach správnej rady k činnosti UJS a súpis jej rozhodnutí. 

9. Rektor   je   povinný   poskytnúť   členom   správnej   rady   všetky   podklady   a 
materiály,   ku   ktorým   je   potrebný písomný súhlas alebo vyjadrenie správnej rady             
v písomnej podobe a v predstihu aspoň 7 dní pred jej zasadnutím. 

§ 6  

Zasadnutia správnej rady 

1. Zasadnutia správnej rady   zvoláva   jej   predseda   najmenej   dvakrát   ročne  v 
termínoch,   ktoré   koordinuje s rektorom. 

2. Zasadnutia správnej rady sú verejné. 

3. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina, t.j. osem (8)  
členov správnej rady. 

4. Účasť členov správnej rady na zasadnutiach je nezastupiteľná. 

5. Na žiadosť rektora predseda je povinný zvolať zasadnutie správnej rady najneskôr do 
30 dní. 

6. Ak sú podklady pre zasadnutie správnej rady označené ich pôvodcom ako dôverné, sú 
členovia správnej rady, rektor, resp. v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predseda 
akademického senátu a ostatní prizvaní hostia viazaní povinnosťou mlčanlivosti podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

7. Vo   výnimočných   a   naliehavých   prípadoch,   ak   nie   je   možné   z   hľadiska   
časovej   tiesne   zabezpečiť   stanoviská potrebného počtu členov správnej rady 
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formou osobnej účasti na zasadnutí, môže predseda požiadať členov o stanovisko 
spôsobom rokovania per rollam. 

§ 7  

Spôsob rokovania správnej rady 

1. Pozvánky na zasadnutia správnej rady s uvedeným programom rokovania sú 
rozosielané členom správnej rady a rektorovi s návratkou v predstihu 30 dní.              
V prípade, že potvrdená účasť na zasadnutí je nedostačujúca, predseda správnej rady 
stanoví iný termín zasadnutia.  

2. Pre informáciu sa pozvánky na zasadnutie správnej rady rozosielajú aj predsedovi 
akademického senátu   a dekanom fakúlt UJS. 

3. Zasadnutia správnej rady spravidla vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti 
podpredseda. 

 
4. Na   začiatku   zasadnutia   správna   rada   prerokuje   a   schváli   predložený   alebo   

na   základe   návrhov   členov pozmenený program rokovania. 
 

5. Správna   rada   rokuje   o   jednotlivých   bodoch   programu   spravidla   na   základe   
predložených   písomných materiálov. 

 
6. Na zasadnutí rady podávajú jej členovia kvalifikované pripomienky, stanoviská a 

návrhy k jednotlivým bodom programu. Po ich prerokovaní navrhuje predsedajúci 
prijať uznesenie, o ktorom dáva hlasovať. 

 
7. Predsedajúci zasadnutia umožní vyjadriť sa k prerokúvanej veci rektorovi alebo jeho 

poverenom zástupcovi a predsedovi akademického senátu ak o to požiadajú.  
 

8. Zo zasadnutia sa vyhotovuje písomný záznam. Vyhotovením záznamu môže predseda 
poveriť pracovníka UJS, správnosť záznamu overuje poverený člen správnej rady a 
podpisuje predseda správnej rady. 

 
9. V písomnom zázname zo zasadnutia sa uvádza súhlas s právnymi úkonmi alebo 

vyjadrenie, odporúčanie a pripomienky členov správnej rady k predkladaným 
materiálom. 

 
10. Záznam zo zasadnutia správnej rady rozosiela poverený pracovník jej členom, 

rektorovi, predsedovi akademického senátu a dekanom fakúlt a zverejňuje sa na www 
stránke UJS. 

 

§ 8  

Činnosť predsedu a podpredsedu správnej rady 

1. Predseda správnej rady: 

a) zvoláva zasadnutia správnej rady, 
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b) riadi zasadnutie správnej rady, 

c) navrhuje program správnej rady po prerokovaní s rektorom, 

d) pripravuje návrh uznesení správnej rady, 

e) podpisuje dokumenty správnej rady, najmä predchádzajúci písomný súhlas s 
návrhom rektora na právne úkony podľa § 41 ods. 1 zákona, 

f) je oprávnený vyžadovať podklady a posudky nutné pre činnosť správnej rady podľa 
§ 41 ods. 1 zákona, 

g) z poverenia správnej rady koná v jej mene. 

2. Podpredseda správnej rady: 

a) zastupuje počas neprítomnosti predsedu správnej rady, 

b) spolu s predsedom podpisuje písomný súhlas správnej rady podľa § 41 ods. 1 
zákona,  

c) z poverenia správnej rady môže konať v jej mene. 

 

§ 9 
Zvláštne ustanovenia 

1. Správna rada má právo vyžiadať si pre potreby rozhodovania odborné posudky. 
Posudzovatelia sú schvaľovaní správnou radou a nesmú byť na danej veci 
zaangažovaní. Posudky musia byť predložené v písomnej forme. Náklady na 
vypracovanie posudkov hradí UJS. 

2. Administratívne náklady spojené s činnosťou správnej rady hradí UJS. 

3. Činnosť členov správnej rady je úkonom vo všeobecnom záujme. Členovia správnej 
rady majú nárok na úhradu cestovného a stravného podľa osobitných predpisov. 

 
§ 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút bol odsúhlasený Akademickým senátom UJS dňa 9. februára 2009, číslo 
uznesenia 09/02/2009-4. 

2. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia ministrom školstva Slovenskej 
republiky, dňa 20. apríla 2009. 

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

 RNDr. József Bukor, PhD. Doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

 predseda AS UJS  rektor UJS  

 

 

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

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. 

podpredseda vlády a minister školstva SR 


