Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, P. O. Box 54
945 01 Komárno

Správa
o činnosti Správnej rady Univerzity J. Selyeho za rok 2015
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“).
Zloženie, pôsobnosť a činnosť správnej rady univerzity (ďalej len „správna rada 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.
V zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z správna rada vypracúva a zverejňuje
na webovom sídle univerzity správu o svojej činnosti.
Správa o činnosti správnej rady obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, 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 UJS 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 správnej rady navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom akademického
senátu. Šesť členov správnej vyberie minister po vyjadrení rektora. Jedného člena správnej
rady 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.
V zmysle § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. členovia správnej rady okrem členov
navrhnutých akademickým senátom sú vymenovaní 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.
Na zasadnutí správnej rady UJS dňa 6. mája 2015 bol za podpredsedu správnej rady
zvolený RNDr. József Bukor, PhD.
V roku 2015 na uvoľnené miesto troch členov správnej rady boli menovaní Dr. Ferenc
Bathó, JUDr. Éva Hortai a Bc. Dávid Szabó (na návrh študentskej časti akademického
senátu UJS).

Na zasadnutí správnej rady dňa 16. decembra 2015 bola za predsedu správnej rady
zvolená JUDr. Éva Hortai.
Pôsobnosť a zasadnutia 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,
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.
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, schválený ministrom po odsúhlasení Akademickým senátom UJS na
návrh rektora.
Štatút správnej rady UJS bol odsúhlasený Akademickým senátom UJS na zasadnutí
akademického senátu dňa 9. februára 2009 uznesením č. 09/02/2009-4 a bol schválený
ministrom školstva SR dňa 20. apríla 2009.
Správna rada UJS v roku 2015 zasadala dvakrát, dňa 16. mája 2015 a dňa 16.
decembra 2015.
Správa rada na svojom zasadnutí dňa 16. mája 2015 vzala na
správu o plnení uznesení Správnej rady UJS, Informatívnu správu
Správu o plnení rozpočtu UJS za rok 2014, Správu o činnosti UJS
Rozpočet UJS na rok 2015, Správu o činnosti Správnej rady UJS

vedomie Informatívnu
o aktualitách na UJS,
za rok 2014, schválila
za rok 2014, vzala na
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vedomie informatívnu správu o majetku vo vlastníctve a v užívaní UJS, informáciu o zložení
správnej rady UJ, zvolila podpredsedu správnej rady RNDr. Józsefa Bukora, PhD a schválila
odmenu rektorovi UJS za výsledky dosiahnuté v roku 2014.
Správa rada na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2015 vzala na vedomie informáciu
o zložení správnej rady UJS a zvolila za predsedu správnej rady JUDr. Evu Hortai, vzala na
vedomie Informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady UJS, vzala na vedomie
Informatívnu správu o aktualitách na UJS, súhlasila s Dlhodobým zámerom UJS 20162021 a odporučila dlhodobý zámer schváliť, vzala na vedomie Informáciu o stave
nehnuteľného majetku UJS vo vlastníctve UJS a nehnuteľného majetku vo vlastníctve iných
subjektov užívaných UJS, konštatovala, že UJS na základe uzatvorených zmlúv užíva
nehnuteľnosti vo vlastníctve Pro Selye Univerzitas, n.f., vedených na LV č. 10727 v k.ú.
Komárno, odporučila uvedené nehnuteľnosti previesť do vlastníctva UJS, resp. PRO SELYE
UNIVERZITAS n.o., súhlasila s prevodom nehnuteľností do vlastníctva UJS, a schválila
odmenu rektorovi UJS za výsledky jeho práce v prvom polroku 2015.
Prílohu správy o činnosti správnej rady UJS tvorí prehľad uznesení správnej rady
a prehľad o dochádzke jej členov v roku 2016.

V Komárne dňa 22. apríla 2016

JUDr. Éva Hortai
podpredseda správnej rady
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Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, P.O.Box 54,
945 01 Komárno
Uznesenia
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho
konaného dňa 6. mája 2015
Uznesenie č. 1/2015
Správna rada UJS
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady UJS zo dňa 11. decembra 2014
Uznesenie č. 2/2015
Správna rada UJS
berie na vedomie
Informatívnu správu o aktualitách na UJS
Uznesenie č. 3/2015
Správna rada UJS
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu UJS za rok 2014
Uznesenie č. 4/2015
Správna rada UJS
berie na vedomie
Výročnú správu o činnosti UJS za rok 2014
Uznesenie č. 5/2015
Správna rada UJS
schvaľuje
Rozpočet UJS na rok 2015
Uznesenie č. 6/2015
Správna rada UJS
schvaľuje
Správu o činnosti Správnej rady UJS za rok 2014
Uznesenie č. 7/2015
Správna rada UJS
a) b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu k prehľadu nehnuteľného majetku vo vlastníctve UJS a
nehnuteľného majetku vo vlastníctve iných subjektov, užívaných UJS;
b) n a v r h u j e prizvať na nasledujúce zasadnutie správnej rady správcu fondu a
predsedníčku správnej rady fondu Pro Selye Univerzitas n.f.
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Uznesenie č. 8/2015
Správna rada UJS
a) b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o zložení Správnej rady UJS
b) v o l í
podpredsedu Správnej rady UJS: RNDr. Józsefa Bukora, PhD.
Uznesenie č. 9/2015
Správna rada UJS
schvaľuje
odmenu rektorovi UJS doc. RNDr. Jánosovi Tóthovi, PhD. za výsledky jeho práce v roku
2014 vo výške štvornásobku funkčného platu rektora.

JUDr. Éva Hortai
predsedníčka Správnej rady UJS
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Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, P.O.Box 54,
945 01 Komárno

Uznesenia
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho
konaného dňa 16. decembra 2015
Uznesenie č. 10/2015
Správna rada Univerzity J. Selyeho
schvaľuje
program zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho.
Uznesenie č. 11/2015
Správna rada Univerzity J. Selyeho
schvaľuje
overovateľov zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Univerzity J. Selyeho:
- Ing. Arpád Szabó, CSc.
- JUDr. Éva Hortai.
Uznesenie č. 12/2015
Správna rada Univerzity J. Selyeho
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o zložení Správnej rady UJS
B. s c h v a ľ u j e
komisiu na sčítanie hlasov na voľbu predsedu správnej rady v zložení:
- Mgr. Imre Andruskó,
- Ing. Arpád Szabó, CSc,
C. v o l í
predsedu Správnej rady UJS:
JUDr. Éva Hortai.
Uznesenie č. 13/2015
Správna rada Univerzity J. Selyeho
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady Univerzity J. Selyeho.
Uznesenie č. 14/2015
Správna rada Univerzity J. Selyeho
berie na vedomie
Informatívnu správu o aktualitách na Univerzite J. Selyeho.
Uznesenie č. 15/2015
Správna rada Univerzity J. Selyeho
A. s ú h l a s í
s Dlhodobým zámerom UJS 2016-2021,
B. o d p o r ú č a
Dlhodobý zámer UJS 2016-2021 schváliť.
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Uznesenie č. 16/2015
Správna rada Univerzity J. Selyeho
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o stave nehnuteľného majetku UJS vo vlastníctve UJS a nehnuteľného
majetku vo vlastníctve iných subjektov užívaných UJS
B. k o n š t a t u j e, ž e
Univerzrita J. Selyeho na základe uzatvorených zmlúv užíva v súčasnosti nehnuteľnosti
vo vlastníctve Pro Selye Univerzitas, n.f., vedených na LV č. 10727 v k.ú. Komárno:
1. budova so súpisným číslom 167(školská budova), na parcele registra „C“ p.č.
1804
2. parcela registra „C“ p.č. 1803 o výmere 4225 m2, zastavané plochy a nádvoria,
3. parcela registra „C“ p.č. 1804 o výmere 770 m2, zastavané plochy a nádvoria,
4. parcela registra „C“ p.č. 1805 o výmere 2129 m2, zastavané plochy a nádvoria,
5. parcela registra „C“ p.č. 1806 o výmere 260 m2, zastavané plochy a nádvoria,
6. budova so súp.číslom 1165 (HOTEL DANUBIUS), na parcele registra „C“ p.č. 2077
7. parcela registra „C“ p.č. 2077 o výmere 1209 m2, zastavané plochy a nádvoria,
8. parcela registra „C“ p.č. 2078 o výmere 348 m2, zastavané plochy a nádvoria,
9. budova so súpisným číslom 1166 (Lehár), na parcele registra „C“ p.č. 2035
10. parcela registra „C“ p.č. 2035 o výmere 770 m2, zastavané plochy a nádvoria,
11. parcela registra „C“ p.č. 3870/3 o výmere 1249 m2, zastavané plochy a nádvoria,
12. parcela registra „C“ p.č.3897/3 o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria,
C. o d p o r ú č a
Pro Selye Univerzitas n.f.
previesť bezplatne vlastníctvo nehnuteľností podľa bodu B/ tohto uznesenia nasledovne:
- nerhnuteľnosti podľa bodu B/1 až 5, B/9 a 10 a B/11 a 12 do vlastníctva Univerzity J.
Selyeho,
- nehnuteľnosti podľa bodu B/6 až 8 do vlastníctva PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
D. s ú h l a s í
s prevodom nehnuteľností podľa bodu B/1 až 5, B/9 a 10 a B/11 a 12 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.
Uznesenie č. 17/2015
Správna rada Univerzity J. Selyeho
schvaľuje
odmenu rektorovi Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Jánosovi Tóthovi, PhD. za výsledky jeho
práce v I. polroku 2015 vo výške trojnásobku funkčného platu rektora.

JUDr. Éva Hortai
predsedníčka Správnej rady UJS
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Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, P.O.Box 54
945 01 Komárno

Prehľad
o dochádzke členov Správnej rady Univerzity J. Selyeho
na zasadnutiach správnej rady v roku 2015

Por. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Meno a priezvisko člena
SR UJS
Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tibor Bastrnák
RNDr. József Bukor, PhD.
Mgr. Dávid Szabó
JUDr. Éva Hortai
Štefan Meszlényi
Ing. Jozef Őszi
Ing. Zuzana Trenková
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
Ing. Árpád Szabó, CSc.
Mgr. László Szigeti
László Szigeti
JUDr. Oszkár Világi
Dr. Ferenc Bathó
(vymenovaný 11. 5. 2015)

Zasadnutie SR UJS
6. mája 2015

Zasadnutie SR UJS
16. decembra 2015

prítomný
ospravedlnený
prítomný
prítomný
prítomná
prítomný
prítomný
prítomná
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
ospravedlnený
-

prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomná
ospravedlnený
ospravedlnený
ospravedlnená
ospravedlnený
prítomný
prítomný
prítomný
ospravedlnený
prítomný
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