
ŠTATÚT 

Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 1, 2 písm. a) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) a na základe Štatútu Univerzity J. Selyeho schválil tento Štatút Pedagogickej fakulty 

Univerzity J. Selyeho. 

 

Prvá časť 

Všeobecné ustanovenia 

Článok 1 

Názov a sídlo fakulty 

1. Pedagogická fakulta je súčasťou Univerzity J. Selyeho. 

2. Univerzita J. Selyeho so sídlom v Komárne bola zriadená Zákonom č. 465/2003 zo dňa 23. októbra 

2003. Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho (ďalej len „PF“ alebo „PF UJS“) bola zriadená 

v súlade so zákonom č. 465/2003 zo dňa 23. októbra 2003.   

3. Úplný názov fakulty je „Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho“. 

4. V medzinárodnom styku je možné používať nasledujúce názvy: 

Selye János Egyetem Tanárképzı Kar    – v jazyku maďarskom 

Faculty of Education of  J. Selye University    – v jazyku anglickom 

Pädagogische Fakultät der J.-Selye-Universität   – v jazyku nemeckom 

Facultas paedagogicae Universitatis J. Selye   – v jazyku latinskom 

Педагогический факультет Университета имени Яна Шее  – v jazyku ruskom 

5. Sídlom fakulty je Komárno, Bratislavská 3322, PSČ: 945 01. Adresa webovej stránky fakulty je: 

www.ujs.sk/pf. 

Článok 2 

Poslanie fakulty 

1. Hlavnou úlohou fakulty je prispievať k plneniu poslania univerzity, rozvíjať vzdelanie, vedu, techniku 

a kultúru v duchu národných, európskych, humanitných a demokratických tradícií. V tejto činnosti 

nadväzuje na celosvetový vývoj vedy, techniky a kultúry a prispieva k zvyšovaniu vedeckej, odbornej, 

technickej a kultúrnej úrovne spoločnosti. 

2. Z hlavného poslania fakulty vyplývajú predovšetkým tieto úlohy: 

a) poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelanie v rámci akreditovaných 

študijných programov a udeľovať ich absolventom akademické tituly v zmysle zákona, 

predovšetkým v oblasti vzdelávania budúcich pedagógov maďarskej menšiny na Slovensku,  

b) v oblasti vedy, techniky, umenia a kultúry vykonávať základný a aplikovaný výskum, využívať 

najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov,  zapájať ich do tvorivej vedeckej, 

odbornej a pedagogickej činnosti, 

c) poskytovať vzdelanie vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského vzdelávania ako aj 

v oblasti ďalšieho vzdelávania,  

d) získať právo udeliť vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly „docent“ a 

„profesor“. 
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3. Podrobné údaje o študijných programoch, resp. o spôsobe vysokoškolského vzdelávania na fakulte sú 

uvedené v Študijnom poriadku UJS. 

4. V zmysle par. 2. zákona 465/2003 Z.z. o zriadení Univerzity J. Selyeho vyučovacími jazykmi 

Univerzity J. Selyeho sú maďarský jazyk, slovenský jazyk a iné jazyky. 

5. V komunikácii na fakulte sa používajú vyučovacie jazyky, a to aj na zasadnutiach všetkých orgánov 

fakulty, v písomných vyjadreniach, posudkoch a iných pedagogických a výskumných dokumentoch. 

Týmto však nesmú byť porušené ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení, zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom 

jazyku Slovenskej republiky, ani ustanovenia zákona 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných 

menšín.  

 

Článok 3 

Postavenie fakulty 

1. V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách Pedagogická fakulta je súčasťou Univerzity 

J. Selyeho. Pedagogická fakulta sa riadi zákonom, Štatútom Univerzity J. Selyeho a Štatútom 

Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho.  

2. Orgány akademickej samosprávy Pedagogickej fakulty UJS majú právo rozhodovať a konať vo veciach 

stanovených zákonom,  Štatútom Univerzity J. Selyeho a Štatútom Pedagogickej fakulty Univerzity J. 

Selyeho. 

3. Predstaviteľom PF UJS je dekan. Zástupcami dekana sú prodekani, ktorí sú oprávnení konať z 

poverenia dekana. (§28  zákona) 

 

Druhá časť 

Štruktúra a organizácia fakulty 

Článok 4 

Štruktúra fakulty 

1. Fakulta sa člení na: 

a) katedry, 

b) dekanát 

c) iné útvary. 

2. Dekanát fakulty sa člení na 

a) sekretariát dekana, 

b) úsek prodekanov – fakulta má najviac štyroch prodekanov, spravidla pre tieto oblasti: 

1. pedagogická činnosť a sociálna starostlivosť o študentov, 

2. vedeckovýskumná činnosť a akreditácia, 

3. medzinárodné vzťahy, 

4. rozvoj fakulty, 

c) študijné oddelenie. 
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Článok 5 

Organizácia fakulty 

1. Základnou organizačnou, pedagogickou, vedeckou a umeleckou jednotkou fakulty je katedra. 

2. Katedry a iné útvary zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší dekan fakulty po prerokovaní a vyjadrení 

v akademickom senáte fakulty. 

3. Štruktúra katedier vychádza z pedagogických, vedeckých a umeleckých úloh fakulty. Katedry sa môžu 

členiť na oddelenia.  

4. Pedagogická fakulta má tieto katedry (v abecednom poradí): 

a) Katedra biológie, 

b) Katedra histórie,  

c) Katedra chémie, 

d) Katedra maďarského jazyka a literatúry, 

e) Katedra modernej filológie, 

f) Katedra pedagogiky, 

g) Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, 

h) Katedra slovenského jazyka a literatúry, 

i) Katedra sociológie, 

j) Katedra telesnej výchovy a športu. 

5. Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest na fakulte sa riadi Organizačným poriadkom PF 

UJS. 

 

Tretia časť 

Orgány a systém akademickej samosprávy fakulty 

Článok 6 

Akademická obec fakulty 

1. Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty a tvorí ju v zmysle čl. 5. 

Štatútu Univerzity J. Selyeho: 

a) zamestnanecká časť akademickej obce fakulty: vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci 

fakulty, ktorí sú s UJS v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,  

b) študentská časť akademickej obce fakulty: študentskú časť akademickej obce fakulty tvoria 

študenti PF UJS. Študent sa stáva členom akademickej obce zápisom na štúdium niektorého zo 

študijných programov fakulty vo všetkých stupňoch a formách štúdia uskutočňovaných PF UJS. 

2.  Členstvo zamestnanca v zamestnaneckej časti akademickej obce PF UJS zaniká:  

a) skončením pracovného pomeru s UJS, 

b) zmenou pracovnej zmluvy v časti týkajúcej sa výšky pracovného úväzku (menej ako na 

ustanovený týždenný pracovný čas) 

3) Členovia akademickej obce fakulty majú právo: 

a) navrhovať kandidátov na členov, voliť členov a byť volení za člena AS PF UJS a AS UJS, 

b) navrhovať spôsobom stanoveným Štatútom Univerzity J. Selyeho alebo Štatútom Pedagogickej 

fakulty Univerzity J. Selyeho kandidáta na rektora alebo kandidáta na dekana, 

c) zúčastňovať sa na zasadnutiach akademických senátov a vedeckých rád, pokiaľ nie sú zasadnutia 

vedeckých rád vyhlásené za neverejné, 
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d) zoznamovať sa so zápismi z rokovaní akademických senátov a vedeckých rád, vrátane obsahu 

uznesení, 

e) byť informovaní na zhromaždení členov akademickej obce o činnosti univerzity a fakulty, 

f) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na akademické samosprávne orgány, 

g) vystupovať na obranu akademických práv, slobôd a akademickej samosprávy. 

5. Fakulta podporuje činnosť vedeckých, odborných profesijných, študentských a iných záujmových 

združení členov akademickej obce, ktorých činnosť pomáha plniť poslanie fakulty. 

 

Článok 7 

Orgány akademickej samosprávy fakulty 

1. O organizácii a činnosti fakulty rozhodujú orgány akademickej samosprávy. Orgány akademickej 

samosprávy fakulty sú: 

a) akademický senát fakulty, 

b) dekan, 

c) vedecká rada fakulty, 

d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia fakulty“). 

2. Právne postavenie orgánov akademickej samosprávy fakulty upravuje zákon, tento štatút a Organizačný 

poriadok PF UJS. 

 

Článok 8 

Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty 

1. Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade s § 23 zákona právo v mene UJS rozhodovať 

alebo konať v týchto veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti PF UJS: 

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium [§ 27 ods. 1 písm. i) zákona] a rozhodovanie 

   v prijímacom konaní na študijné programy uskutočňované na fakulte [§ 58 ods. 6 zákona], 

b)  vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na fakulte  

 [§ 30 ods. 1 písm. c) zákona],  

c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných 

na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte [§ 70 až 72 zákona], 

d) iniciovať uzatváranie, zmeny a ukončenie pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za podmienok 

určených v Štatúte Univerzity J. Selyeho [§ 15 ods. 2 písm. l) zákona], 

e) iniciovať vykonávanie podnikateľskej činnosti [§ 18 zákona] podľa pravidiel určených v Štatúte 

Univerzity J. Selyeho [§ 15 ods. 2 písm. m) zákona], 

f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, 

v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte Univerzity J. 

Selyeho. 

2. Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej patrí: 

a) vnútorná organizácia fakulty, 

b) stanovenie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v Štatúte Univerzity J. 

Selyeho [§ 15 ods. 2 písm. f) zákona], 

c) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom UJS, resp. študijným poriadkom fakulty, 
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d) určenie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej 

činnosti, 

e) stanovenie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu 

určenom v Štatúte Univerzity J. Selyeho [§ 15 ods. 2 písm. b) zákona], 

f) voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty, 

g) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte a s finančnými prostriedkami, ktoré 

fakulta inak získala na plnenie svojich úloh; fakulta sa tiež vyjadruje k nakladaniu s majetkom, 

ktorý slúži na plnenie jej úloh [§ 17 ods. 2 zákona], 

h) realizácia spolupráce fakulty s inými vysokými školami a ich súčasťami, uskutočňovanie 

zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, 

i) iniciovať vypísanie výberového konania na obsadenie pracovných miest na fakulte,  

j) realizácia edičnej činnosti (mimo verejného obstarávania), 

k) navrhovať odmeňovanie zamestnancov zaradených na fakulte. 

3. Dekan fakulty má právo uvádzať svoj podpis vo funkcii dekana fakulty na písomnostiach, týkajúcich sa 

vecí, o ktorých dekan rozhoduje v rámci svojich kompetencií a v mene PF UJS. Pri podpise dekana 

budú vypísané jeho tituly, meno, priezvisko a pod menom uvedené „dekan Pedagogickej fakulty“. 

V úradných dokumentoch, ktoré vyžadujú použitie pečiatky, pri podpise dekana fakulty bude odtlačok 

okrúhlej pečiatky fakulty. 

 

Článok 9 

Akademický senát fakulty 

1. Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. 

2. Akademický senát fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty, má najmenej 14 

členov a každá katedra je v ňom zastúpená. Z celkového počtu členov najmenej jednu tretinu tvoria 

študenti. 

3. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej 

časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti akademického senátu fakulty volia v priamych 

tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Členom zamestnaneckej časti 

akademického senátu fakulty môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

Členom študentskej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen študentskej časti akademickej 

obce fakulty. 

4. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana a kvestora. 

5. Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné (zamestnaneckej časti), 

resp. najviac dvojročné (študentskej časti). 

6. Členstvo v AS PF UJS:  

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena do funkcie dekana a prodekana, 

c) skončením pracovného pomeru s UJS, 

d) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

e) prerušenie štúdia člena študentskej časti AS PF UJS, 
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f) skončením štúdia člena študentskej časti AS PF UJS, ak nepožiadal o pozastavenie členstva 

v akademickom senáte PF UJS podľa odseku 7, 

g) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých uchádzačov 

o štúdium v príslušnom akademickom roku na fakultu. 

h) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu členstva 

došlo v tejto lehote, 

i) vzdaním sa funkcie člena, 

j) odvolaním člena z funkcie; dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určuje osobitný 

predpis (Zásady volieb do AS PF UJS), 

k) smrťou člena. 

7. Člen študentskej časti AS PF UJS môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať predsedu AS 

PF UJS o pozastavenie členstva v akademickom senáte PF UJS. Členstvo sa pozastaví odo dňa 

nasledujúceho po dni riadneho skončenia štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom 

študentskej časti akademickej obce fakulty. Na čas pozastaveného členstva sa člen, ktorý má 

pozastavené členstvo, považuje za neprítomného na rokovaní AS PF UJS. 

8. Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan a rektor 

majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s Rokovacím poriadkom Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, kedykoľvek o to požiadajú. Na žiadosť dekana alebo 

rektora je predseda akademického senátu fakulty povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, 

zvolať zasadnutie akademického senátu fakulty. Ak tak predseda akademického senátu fakulty neurobí, 

zasadnutie akademického senátu Pedagogickej fakulty zvolá dekan. 

9. Voľby do akademického senátu, postup pri voľbe a odvolaní podľa § 33 ods. 2. písm c) zákona určuje 

osobitný predpis (Zásady volieb do AS PF UJS). 

 

Článok 10 

Pôsobnosť akademického senátu fakulty 

1. Akademický senát fakulty v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.: 

a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty uvedené v § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) 

zákona, a vnútorné predpisy fakulty uvedené v § 33 ods. 3 zákona, ak sa na návrh dekana 

nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť osobitnými predpismi fakulty upresňujúce príslušné 

vnútorné predpisy UJS /§15 ods. 1 písm. b), d) a j) zákona/, schvaľuje na návrh predsedu 

akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty podľa §33 ods. 2 písm. c) a d) zákona, 

b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora 

na odvolanie dekana (§28 ods. 3 zákona), ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení 

výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, ktorá má 

byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana, najviac na šesť 

mesiacov, 

c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 

d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty, 

e) kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty, ak fakulte boli pridelené finančné 

prostriedky, 
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f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej 

činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer fakulty“) vypracovaný v súlade s dlhodobým 

zámerom UJS, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu, 

g) schvaľuje výročnú správu o činnosti fakulty predloženú dekanom, 

h) pred schválením vo vedeckej rade PF UJS prerokúva návrh študijných programov, ktoré má 

uskutočňovať fakulta, predložený dekanom, 

i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou 

predložené dekanom v súlade s /§15 ods. 2 písm. f) zákona/, 

j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie 

pracovísk fakulty, 

k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§107 ods. 3 zákona), 

l) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne 

prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke fakulty, najmenej na štyri roky, 

m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkon a podľa §41 ods. 1 písm. a) a c) zákona týkajúcich sa 

prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý 

slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie akademickému senátu UJS.  

2. Spôsob rokovania a prijímania rozhodnutí a uznesení AS PF UJS podľa § 27 ods. 1 zákona určuje 

osobitný predpis (Rokovací poriadok AS PF UJS). 

3. Činnosť AS PF UJS finančne a administratívne zabezpečuje Dekanát PF UJS z prostriedkov UJS, ktoré 

sú na to určené. Členovia AS PF UJS majú právo využívať zariadenia PF UJS, ktoré sú nevyhnutné 

pre činnosť senátu. 

 

Článok 11 

Pôsobnosť fakulty vo veciach, v ktorých koná za UJS 

1. Popri veciach, ktoré sú stanovené zákonom o vysokých školách, orgány samosprávy fakulty rozhodujú 

alebo konajú v mene UJS v nasledovných veciach: 

a) edičnej činnosti (mimo verejného obstarávania), 

b) uzatvárania zmlúv o spolupráci s tuzemskými a zahraničnými inštitúciami v oblasti pôsobnosti 

fakulty, 

c) návrhu určovania počtu prijímaných uchádzačov o štúdium na fakulte, 

d) priznávania sociálneho štipendia študentom zaradeným na fakulte, v súlade so Štipendijným 

poriadkom UJS. 

2. Na písomnosti vo veciach, v ktorých fakulta koná v mene UJS, bude označenie:  

„Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho“. 

3. Písomnosti vo veciach, v ktorých fakulta koná v mene UJS, podpisuje dekan fakulty. 

4. Na písomnosti vo veciach, v ktorých fakulta koná v mene UJS, pri podpise dekana bude vypísané: titul, 

meno, priezvisko, titul za menom, dekan PF UJS. 

5. Podľa čl. 42 ods. 3 – 5 Štatútu Univerzity J. Selyeho sa postupuje aj v tom prípade, ak písomnosť vo 

veciach, v ktorých fakulta koná v mene UJS, vydáva iný orgán akademickej samosprávy ako dekan, t. j. 

akademický senát fakulty, vedecká rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov. 
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Článok 12 

Dekan 

1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo veciach podľa § 23 

ods. 1 zákona koná v mene verejnej vysokej školy. Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému 

senátu fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene vysokej 

školy (§ 23 ods. 1 zákona), za nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty, ak fakulte boli pridelené 

finančné prostriedky, a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi UJS. 

2. Dekana vymenúva a odvoláva rektor na návrh akademického senátu fakulty.  

3. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu dekana najviac v dvoch 

po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Funkčné obdobie dekana začína plynúť dňom jeho 

menovania rektorom UJS. 

 

Článok 13 

Pôsobnosť dekana fakulty 

1.    Dekan je okrem pôsobnosti ustanovenej zákonom a Štatútom Univerzity J. Selyeho oprávnený najmä:  

a) zriaďovať, zlučovať, rozdeľovať a rušiť pedagogické, výskumné, hospodárske a informačné 

pracoviská, resp. účelové zariadenia fakulty,  

b) v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vydávať akty riadenia, najmä smernice dekana 

PF UJS a príkazy dekana PF UJS, 

c) rozhodovať o ukladaní disciplinárnych opatrení študentom,  

d) obsadzovať na základe výberového konania funkcie vedúcich katedier a ukladať im úlohy vo 

veciach, v ktorých sú mu títo vedúci pracovníci zodpovední a kontroluje ich plnenie,  

e) povoľovať vstup orgánov činných v trestnom konaní na akademickú pôdu fakulty,  

f) navrhovať  rektorovi uvoľnenie učiteľa fakulty maximálne na jeden rok  z plnenia  vzdelávacích 

úloh a umožniť mu vedecky pracovať,  

g) obracať sa na akademickú obec fakulty a zvolávať ju.  

2.    Dekan predkladá senátu  na schválenie najmä návrhy:  

a)  vnútorných predpisov podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) zákona, 

b)  dlhodobého zámeru fakulty vo vzdelávacej, výskumnej, umeleckej a ďalších činnostiach, 

c)  výročnú správu o činnosti, 

d)  podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných na fakulte. 

 

Článok 14 

Prodekani fakulty 

1. Dekana zastupujú prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom 

fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu 

prodekana fakulty najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Prvého zástupcu dekana stanovuje 

dekan PF UJS.  

2. Fakulta môže mať najviac štyroch prodekanov, ktorých oblasti činnosti sú: 

a) študijná činnosť a sociálna starostlivosť o študentov, 

b) vedeckovýskumná činnosť a akreditácie, 

c) medzinárodné vzťahy, 



 9 

d) rozvoj fakulty.  

3. Dekana v jeho neprítomnosti zastupuje ním určený prodekan. Prodekani sa zastupujú spôsobom, ktorý 

  určí dekan.  

4. Prodekan má právo vystupovať na zasadnutiach senátu.   

 

Článok 15 

Vedecká rada fakulty 

1. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom akademického senátu fakulty. 

Funkčné obdobie členov vedeckej rady fakulty je štvorročné. 

2. Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje 

vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu 

a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce 

UJS. 

3. Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan. 

4. Vedecká rada fakulty v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UJS, 

b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky 

alebo umenia, 

c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na rokovanie vedeckej 

rady fakulty o návrhu študijných programov sa pozývajú zástupcovia študentov určení 

študentskou časťou akademického senátu fakulty, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné 

programy uskutočňované na fakulte (§63, ods. 3),  

e) schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods.4, 

f) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UJS kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie 

titulu profesor,   

g) prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku, 

h) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UJS návrhy na vymenovanie profesorov, 

i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UJS všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov na fakulte, 

j) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UJS konkrétne podmienky výberového konania 

na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 

k) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UJS návrhy na obsadenie miest hosťujúcich profesorov 

a profesorov emeritus a navrhuje Vedeckej rade UJS udelenie významným domácim aj 

zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“, 

l) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty. 

5. Činnosť vedeckej rady fakulty sa riadi Rokovacím poriadkom Vedeckej rady Pedagogickej fakulty. 

 

 

Článok 16 

Disciplinárna komisia fakulty 

1. Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov fakulty, ktorí sú zapísaní 

na študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi fakulty. 
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2. Disciplinárna komisia fakulty je zložená z členov akademickej obce fakulty. Vrátane predsedu má 

6 členov. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti, ktorých navrhuje dekanovi na vymenovanie 

študentská samospráva fakulty. Členov disciplinárnej komisie fakulty vymenúva po schválení AS PF 

UJS, dekan fakulty. Predsedom disciplinárnej komisie fakulty je prodekan pre študijnú činnosť 

a sociálnu starostlivosť o študentov. 

3. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie UJS pre 

študentov. 

 

Článok 17 

Stále poradné orgány dekana 

1. Stálymi poradnými orgánmi dekana sú kolégium dekana a grémium dekana.  

2. Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú: dekan, prodekani, vedúci 

katedier, vedúci ostatných pracovísk, predseda akademického senátu fakulty, podpredseda 

akademického senátu zo študentskej časti, predseda študentskej samosprávy fakulty. Na zasadnutia 

kolégia možno pozvať ďalších členov akademickej obce. 

3. Kolégium dekana fakulty prerokúva najmä: 

a) otázky koncepcie rozvoja fakulty a jej súčastí, 

b) koncepčné problémy súvisiace s pedagogickou, vedeckou, hospodárskou činnosťou fakulty a jej 

zahraničnými vzťahmi, 

c) aktuálne a operatívne činnosti fakulty. 

4. Grémium je užším stálym poradným orgánom dekana, ktoré prerokúva koncepčné, operatívne 

a neodkladné záležitosti fakulty. Členmi grémia sú dekan, prodekani, predseda akademického senátu a 

predseda študentskej samosprávy.  

 

Štvrtá časť 

Spôsob voľby kandidáta na dekana fakulty a spôsob prijatia návrhu  

na jeho odvolanie 

Článok 18 

Príprava volieb kandidáta na dekana fakulty 

1. Voľba kandidáta na dekana fakulty sa uskutočňuje dva týždne pred uplynutím funkčného obdobia 

úradujúceho dekana. 

2. Kandidáta na dekana fakulty volia členovia AS PF UJS. 

3. Voľbu dekana fakulty organizuje päťčlenná volebná komisia, ktorú zvolí akademický senát. Členmi 

volebnej komisie sú zvolení členovia AS fakulty v zložení: traja členovia za zamestnaneckú časť a dvaja 

za študentskú časť. Činnosť volebnej komisie riadi jej predseda, volený podľa rokovacieho poriadku AS 

fakulty. 

4. Volebná komisia prijíma návrhy kandidátov na dekana fakulty od členov akademickej obce fakulty 

v termíne do 14 dní pred termínom konania volieb. Neanonymné návrhy sa podávajú písomne 

v zalepenej obálke cez podateľňu predsedovi volebnej komisie. 

5. Volebná komisia požiada navrhnutých kandidátov o písomný súhlas s kandidatúrou najneskôr 10 dní 

pred voľbami dekana fakulty. 
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6. Zoznam navrhnutých kandidátov na dekana fakulty, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou, zverejní 

volebná komisia 7 dní pred voľbami dekana na úradnej výveske fakulty a na internete.  

 

Článok 19 

Charakteristika kandidáta na dekana fakulty 

Kandidát na dekana fakulty 

a) aktívne (slovom i písmom) ovláda slovenský i maďarský jazyk,  

b) má minimálne vedecko-pedagogický titul PhD., 

c) je členom akademickej obce fakulty. 

 

Článok 20 

Voľby kandidáta na dekana fakulty 

1. Predvolebné zhromaždenie členov akademickej obce fakulty s kandidátmi na dekana fakulty 

sa uskutoční v deň konania volieb dekana. 

2. Kandidáti na dekana fakulty vystúpia so svojím programom v poradí, ktoré určí žreb po ich predstavení. 

3. Voľby dekana fakulty sa konajú po vystúpení posledného kandidáta podľa pokynov predsedu volebnej 

komisie za účasti členov AS PF UJS. AS PF UJS rozhoduje tajným hlasovaním. 

4. Zásady volieb: 

a) voľby sa môžu konať vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov AS fakulty; 

b) v prvom kole je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získal hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov AS fakulty; 

c) ak vo voľbách v prvom kole nezíska žiadny kandidát hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

AS fakulty, postúpia do druhého kola volieb dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov. 

Ak by došlo k rovnosti hlasov u viac ako dvoch kandidátov, postupujú do ďalšieho kola všetci títo 

kandidáti, pričom voľby v tomto kole sa konajú podľa ustanovení ods. 4 písm. b); 

d) v druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov prítomných členov AS fakulty; 

e) ak ani v druhom kole nebude zvolený kandidát na dekana fakulty, voľby sa prerušia a budú sa 

opakovať s novými kandidátmi na funkciu dekana fakulty. Nový termín volieb vypisuje AS fakulty. 

Na opakovaných voľbách sa môžu zúčastniť aj kandidáti z prerušených volieb. 

 

Článok 21 

Postup AS PF UJS po zvolení kandidáta na dekana fakulty 

1. Výsledky volieb kandidáta na dekana fakulty oznámi predseda volebnej komisie po ich vykonaní.  

2. AS fakulty predkladá do 10 dní rektorovi univerzity návrh na vymenovanie dekana fakulty. 

3. Volebná komisia organizuje a zabezpečuje voľby. O priebehu a výsledku volieb volebná komisia 

vyhotoví protokol.  

 

Článok 22 

Postup AS PF UJS pri prijatí návrhu na odvolanie dekana fakulty 

1. Návrh na odvolanie dekana predkladá predseda Akademického senátu v prípade, ak o to požiada jedna 

tretina členov AS PF UJS.  
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2. Po doručení návrhu predseda AS oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi návrhu na odvolanie dekanovi 

a pozve ho na zasadnutie AS, ktoré sa bude návrhom zaoberať.  

3. Akademický senát fakulty podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za 

úmyselný trestný čin, resp. ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Z vlastného 

podnetu môže rektor so súhlasom akademického senátu fakulty odvolať dekana v prípade, ak: 

a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 

b) hrubo alebo opakovane porušuje vnútorné predpisy univerzity alebo fakulty, 

c) vážne poškodzuje záujem univerzity alebo fakulty. 

4. O návrhu na odvolanie dekana rozhoduje AS tajným hlasovaním. Na platné uznesenie o odvolaní dekana 

je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov AS fakulty.   

 

Piata časť 

Študentská časť akademickej obce fakulty 

Článok 23 

Študenti PF UJS 

1. Akademické práva a povinnosti študentov UJS upravuje čl. 26 Štatútu Univerzity J. Selyeho. 

2. Postavenie študenta UJS (ďalej len „študent“) je vymedzené v § 69 až 73 zákona. Postup pri zavinenom 

porušení povinností študenta rieši § 72 zákona a Disciplinárny poriadok UJS pre študentov. 

3. Rozhodovanie v záležitostiach, týkajúcich sa akademických práv a povinností študenta,  je v pôsobnosti 

fakulty, resp. univerzity, na ktorej je študent zapísaný na štúdium podľa predmetného študijného 

programu (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona). 

 

Článok 24 

Študentská samospráva fakulty 

1. Študenti sa podieľajú na samospráve fakulty zástupcami v akademickom senáte a disciplinárnej komisii 

fakulty, v kolégiu a grémiu dekana a v študentskej samospráve PF UJS, ktorá je súčasťou Študentskej 

samosprávy UJS. 

2. Študentská samospráva fakulty je študentský zastupiteľský orgán a pracuje na základe vlastných 

vnútorných predpisov schválených v súlade so štatútom študentskej samosprávy UJS. Samosprávu 

zastupuje predseda. 

3. Študentské zastupiteľstvo do poradných orgánov (ak nie je v predpisoch fakulty inak určené) navrhuje 

dekanovi na vymenovanie študentská samospráva fakulty. 
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Šiesta časť 

Základné podmienky prijatia na štúdium 

Článok 25 

Základné podmienky prijatia na štúdium 

1. Základné podmienky prijatia na štúdium na UJS sú upravené v zmysle § 55 až 58 zákona a čl. 22 

Štatútu Univerzity J. Selyeho. 

2. Podmienky prijatia na štúdium za príslušný akademický rok na návrh dekana schvaľuje AS PF UJS. 

Článok 26 

Štúdium na PF UJS a spôsoby ukončenia štúdia 

1. Na štúdium podľa študijných programov, ktoré zabezpečuje fakulta, môžu byť prijatí občania 

Slovenskej republiky, ktorí splnili podmienky pre prijatie navrhnuté dekanom a schválené 

akademickým senátom fakulty. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan. Prijatý uchádzač sa 

stáva študentom PF UJS dňom zápisu. 

2. Na PF UJS môžu študovať aj občania cudzej štátnej príslušnosti. Podmienky prijímania cudzincov 

na štúdium na PF UJS upravuje čl. 23 Štatútu Univerzity J. Selyeho. V odôvodnených prípadoch môže 

akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť. 

3. Štúdium na PF UJS je organizované v rámci akademického roka, ktorý sa začína 1. septembra bežného 

roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. 

4. Štúdium v jednom akademickom roku sa na PF UJS člení na dva semestre. Bakalárske, magisterské 

a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra akademického roka.  

5. Študijné programy prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia uskutočňované na fakulte, 

na návrh dekana po prerokovaní vo VR PF UJS, schvaľuje Akademický senát PF UJS.  

6. Fakulta môže prijímať uchádzačov len na akreditované študijné programy, ktoré sú uvedené v registri 

študijných programov.  

7. Charakteristiku a podmienky ukončenia bakalárskeho štúdia upravuje čl. 18 Štatútu UJS. 

8. Charakteristiku a podmienky ukončenia magisterského štúdia upravuje čl. 19 Štatútu UJS. 

9. Charakteristiku a podmienky ukončenia doktorandského štúdia upravuje čl. 20 Štatútu UJS. 

10. Na zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania a vyššie vymedzenie práv a povinností študentov, 

učiteľov a iných zamestnancov vydáva UJS Študijný poriadok UJS podľa § 15 ods. b) zákona. 

 

Článok 27 

Školné a poplatky spojené so štúdiom 

1. Výšku a druhy ročného školného a poplatkov spojených so štúdiom a spôsoby uhradenia určuje podľa § 

92 ods. 3) zákona rektor UJS osobitnou smernicou na nasledujúci akademický rok. 

 

Článok 28 

Akademické tituly a doklady o absolvovaní štúdia 

1. Absolventom štúdia v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania na PF UJS sa udeľujú 

akademické tituly a odovzdávajú príslušné doklady: 
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a) po skončení bakalárskeho štúdia akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“) a vydajú sa im 

doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore, ktorými sú vysokoškolský 

diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, 

b) po skončení magisterského štúdia akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“) a vydajú sa im 

doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore, ktorými sú vysokoškolský 

diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, 

c) po skončení doktorandského štúdia akademický titul „philosophiae doctor“ (v skratke „PhD.“) a 

vydajú sa im doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore, ktorými sú 

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. 

2. Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ alebo obdobných  študijných programov 

v zahraničí, môžu na PF vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce 

v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore 

podľa  § 53 ods. 9) a 10) zákona. Po absolvovaní rigoróznej skúšky PF UJS udeľuje akademický titul 

„doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“). Podmienky týchto konaní určuje osobitný vnútorný predpis 

- Zásady rigorózneho konania na PF UJS.  

3. Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných v zahraničí a uznávaní odborných kvalifikácií upravuje § 106 

zákona.  

 

Článok 29 

Ďalšie formy vzdelávanie na PF UJS 

1. Ďalšie vzdelávanie, uskutočňované na fakulte, sa realizuje v zmysle čl. 21 Štatútu Univerzity J. 

Selyeho.  

 

Článok 30 

Sociálna podpora študentov fakulty 

1. Sociálna podpora študentov PF UJS sa realizuje na úrovni univerzity a je upravovaná čl. 25 Štatútu 

Univerzity J. Selyeho.  

 

Siedma časť 

Pravidlá používania akademických insígnií  

a konania akademických obradov 

Článok 31 

Akademické insígnie a konanie akademických obradov 

1. Pravidlá používania akademických insígnií a konania akademických obradov sa uskutočňujú v súlade so 

Štatútom Univerzity J. Selyeho. 

 

Článok 32 

Pečiatky fakulty 

1. V úradnom styku PF UJS používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom a textom: „Pedagogická fakulta 

Univerzity J. Selyeho“. 
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2. PF UJS používa aj okrúhlu pečiatku s logom univerzity a s textom: „Pedagogická fakulta Univerzity J. 

Selyeho – Selye János Egyetem Tanárképzı Kar“. 

 

Ôsma časť 

Zamestnanci UJS 

Článok 33 

Počet a organizačná štruktúra pracovných miest na PF UJS 

1. Počet pracovných miest na fakulte schvaľuje na návrh dekana fakulty rektor UJS v súlade s 

Organizačným poriadkom PF UJS. V rámci fakulty je možné uskutočniť zmeny iba v rozsahu 5% počtu 

pracovných miest, a to bez nároku na zvýšenie dotácie pridelenej fakulte na príslušný kalendárny rok. 

 

Článok 34 

Vedúci zamestnanci fakulty 

1. Vedúcimi zamestnancami fakulty sú vedúci katedier, resp. útvarov. 

2. Funkcie vedúcich zamestnancov fakulty sa obsadzujú výberovým konaním. Spôsob výberového konania 

určuje vnútorný predpis UJS Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 

funkcií vedúcich zamestnancov na Univerzite J. Selyeho. Vedúci zamestnanec fakulty musí byť 

zamestnancom PF na ustanovený týždenný pracovný čas. 

 

Deviata časť 

Vnútorné predpisy PF UJS  

Článok 35 

Vnútorné predpisy PF UJS 

1. Štatút Univerzity J. Selyeho  je základným normatívno-právnym, organizačným a riadiacim vnútorným 

predpisom PF UJS. 

2. Vnútorné predpisy PF UJS podľa § 33 zákona: 

a) Štatút PF UJS, 

b) Organizačný poriadok PF UJS, 

c) Zásady volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty UJS, 

d) Rokovací poriadok Akademického senátu Pedagogickej fakulty UJS, 

e) Rokovací poriadok Vedeckej rady Pedagogickej fakulty. 

 

Článok 36 

Vnútorné akty riadenia PF UJS 

1. Vnútorné akty riadenia PF UJS sú okrem vnútorných predpisov najmä: 

a) smernice, 

b) zásady, 

c) príkazy dekana. 
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2. Smernice a zásady sú vnútornými riadiacimi a organizačnými aktmi PF UJS, ktoré sú platné pre 

všetkých zamestnancov a študentov PF UJS, ak v nich nie je uvedené inak. Po prerokovaní v kolégiu 

dekana ju podpisuje dekan. Deň nadobudnutia platnosti a účinnosti je v príkaze konkrétne uvedený. 

3. Príkaz  dekana má charakter individuálneho riadiaceho aktu, ktorý sa vzťahuje na konkrétny prípad 

alebo skupinu prípadov. Podpisuje ho dekan. Deň nadobudnutia platnosti a účinnosti je v príkaze 

konkrétne uvedený. 

4. Vnútorné akty riadenia, ktoré upravujú vnútro-organizačné a riadiace záležitosti sa zverejňujú len 

v Akademickom informačnom systéme UJS pre zainteresované subjekty (zamestnanci, študenti). 

Ostatné vnútorné akty riadenia sa zverejňujú aj na webovej stránke PF UJS. Za zverejňovanie smerníc 

a príkazov dekana a ich distribúciu je zodpovedný dekan. Originály smerníc, zásad a príkazov dekana 

sú uložené na Dekanáte PF UJS. 

5. Fakulta rešpektuje všetky vnútorné predpisy a vnútorné akty riadenia UJS v súlade s. čl 43 a 44 Štatútu 

Univerzity J. Selyeho. 

 

Desiata časť 

Vedecko-výskumná a umelecká činnosť a rozvoj fakulty 

Článok 37 

Vedecká a umelecká činnosť na PF UJS 

1. Činnosť v oblasti výskumu a vývoja (ďalej len „VaV“) patrí medzi základné pracovné povinnosti 

vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkcii profesora a docenta. Odborní asistenti v rámci svojej 

základnej pracovnej povinnosti v oblasti VaV s nimi spolupracujú. 

2. Činnosť v oblasti VaV sa uskutočňuje v súlade s akademickou slobodou vedeckého bádania a tvorivej 

umeleckej činnosti.  

3. Fakulty a celoškolské pracoviská vytvárajú vhodné podmienky pre vedeckú a umeleckú činnosť svojich 

učiteľov, vedeckých pracovníkov a študentov a sú otvorené pre spoluprácu s vedeckými a umeleckými 

pracoviskami vysokých škôl, ústavmi SAV a praxou v SR a zahraničí. 

4. UJS, resp. fakulta v jej mene, môže uzatvárať zmluvy s inými právnymi subjektmi v záujme realizácie 

výsledkov vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti v súlade s príslušnými predpismi. 

 

Článok 38 

Zahraničné vzťahy 

1. Zahraničné styky nadväzujú UJS, fakulty, vedecko-pedagogické pracoviská a celoškolské pracoviská. 

2. Zmluvy o zahraničných vzťahoch podpisuje vždy rektor ak ide o zmluvy uzatvárané na úrovni 

univerzity. Rektor môže po prerokovaní v grémiu rektora určiť gestorskú fakultu príslušnej zmluvy. 

Zmluvy uzatvárané na úrovni fakúlt podpisuje dekan. 

3. Zahraničné styky sa uskutočňujú v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej, umeleckej, podnikateľskej, 

športovej a kultúrnej spolupráce. 

4. Zmluvné záväzky so zahraničnými partnermi musia byť v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. 

Koordinácia a registrácia zahraničných stykov sa zabezpečuje na úrovni UJS. 
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Článok 39 

Dlhodobý zámer fakulty 

1. Dlhodobý zámer fakulty v oblasti vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej, 

podnikateľskej a ďalšej činnosti vychádza najmä z cieľov a potrieb fakulty. 

2. V pedagogickej a vedeckej činnosti fakulta úzko spolupracuje s vysokými školami, pedagogickými, 

vedeckými, kultúrnymi a umeleckými inštitúciami v SR a zahraničí. 

3. Dlhodobý zámer fakulty schvaľuje AS PF UJS. 

 

Jedenásta časť 

Spoločné, prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

Článok 40 

Výkladové právo 

1. Ustanovenia tohto štatútu je potrebné vykladať v zmysle platných právnych predpisov pri zachovaní 

akademických práv a slobôd. 

2. V sporných záležitostiach vykladá tieto ustanovenia AS PF UJS. 

 

Článok 41 

Prechodné ustanovenia 

1. Mandát a členstvo súčasných členov AS PF UJS je nedotknutý. Akademický senát PF UJS sa doplní 

v doplňujúcich voľbách na stanovený počet členov podľa Čl. 9 ods. 2 o členov zamestnaneckej časti 

tak, aby každá katedra v ňom bola zastúpená. Z katedier Pedagogickej fakulty UJS ktoré sú 

v súčasnosti bez zastúpenia v zamestnaneckej časti Akademického senátu PF UJS sa zvolí 

v doplňujúcich voľbách za každú katedru jeden člen AS PF UJS. Funkčné obdobie členov zvolených 

v doplňujúcich voľbách za zamestnaneckú časť sa končí dňom skončenia funkčného obdobia 

súčasných členov AS PF UJS za zamestnaneckú časť. Počet členov študentskej časti sa doplní tak, aby 

študenti tvorili najmenej jednu tretinu členov AS PF UJS.  

2. Zloženie senátu v nasledujúcich riadnych voľbách do AS PF UJS sa vytvára podľa Čl. 9 ods. 2. 

Upraví sa vnútorný predpis Zásady volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty UJS 

v lehote do dvoch mesiacov od schválenia Štatútu PF UJS tak, aby zohľadňovala zmeny obsiahnuté v 

Čl. 9 ods. 2  a Čl. 41 ods. 2. Doplňujúce voľby do AS PF UJS sa vykonajú podľa zásad a v časových 

lehotách stanovených vo vnútornom predpise Zásady volieb do Akademického senátu Pedagogickej 

fakulty UJS najneskôr do 4 mesiacov od schválenia Štatútu PF UJS. 

 

Článok 42 

Zrušovacie ustanovenia 

1. Zrušuje sa Štatút PF UJS zo dňa 25. 6. 2012 v znení jeho zmien a doplnkov. 
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Článok 43 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút bol schválený AS PF UJS dňa  19. 11. 2013. 

2. Nadobúda platnosť po schválení AS UJS dňa 19. 12. 2013. 

 

 

 

 

Mgr. Barnabás Vajda, PhD.    Prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.  

predseda AS PF UJS     dekan PF UJS 

 

 


