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Akademický senát Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho podľa § 27 ods. 1 

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 Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho. 

 

Štatút Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej len „štatút“) upravuje 

postavenie, činnosť, základnú organizačnú štruktúru, ustanovenia o orgánoch a systéme 

akademickej samosprávy Reformovanej teologickej fakulty (ďalej len „RTF UJS“ alebo 

„fakulta“) ako súčasť Univerzity J. Selyeho (ďalej len „UJS“ alebo „univerzita“).  

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Názov a sídlo fakulty 

 

1. Univerzita J. Selyeho so sídlom v Komárne bola zriadená Zákonom č. 465/2003 zo 

dňa 23. októbra 2003. Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho bola 

zriadená v súlade so zákonom.   

2.  Názov fakulty je: Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho, 

v skratke: RTF UJS.  

3. V medzinárodnom styku je možné používať nasledujúce názvy: 

Selye János Egyetem Református Teológiai Kara - v jazyku maďarskom, 

v skratke:  SJE RTK 

Facultas Theologicae Reformatae Universitatis J. Selye - v jazyku latinskom, 

v skratke: FTR UJS 

Reformed Theological Faculty of  J. Selye University- v jazyku anglickom, 

v skratke: RTF JSU  

Reformierte Theologische Fakultät der J. Selye Universität - v jazyku nemeckom, 

v skratke: RTF JSU  

4. Adresa fakulty: Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho,  Bratislavská 

cesta č. 3322,  945 01 Komárno.  

5. Webová adresa fakulty: www.rtf.ujs.sk 
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Článok 2 

Genéza, postavenie RTF UJS a vzťahy k iným sesterským ustanovizniam 

1. RTF UJS  sa opiera o skúsenosti nadobudnuté viacerými reformovanými a 

protestantskými  teologickými fakultami doma i v zahraničí. Najmä však o duchovné 

dedičstvo Teologického seminára v Lučenci (1925-1939) a Teologického inštitútu J. 

Calvina so sídlom v Komárne (1994-2004), o teologické programy Evanjelickej 

teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá bola v rokoch 1950 –1990 

alma materom duchovných Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ako aj o 

študijné programy domácej sesterskej Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, kde tiež študovalo viacero našich duchovných.  

2. RTF UJS je súčasťou UJS a nemá právnu subjektivitu.  

3. Vo všetkých oblastiach týkajúcich sa RTF UJS rozhodujú orgány akademickej 

samosprávy fakulty podľa štatútu UJS, ako aj predpisy Reformovanej kresťanskej 

cirkvi na Slovensku (viď čl. 3.).  

4. RTF UJS podľa § 22 ods. 1 zákona prispieva k plneniu poslania UJS a zúčastňuje sa 

na plnení hlavných úloh univerzity najmä v oblasti teológie, katechetiky, misiológie, 

diakónie a sociálnej starostlivosti,   uskutočňuje akreditované študijné programy a 

tvorivú vedecko-výskumnú činnosť. 

5. RTF UJS sa riadi zákonom, Štatútom UJS a týmto štatútom, ďalej vnútornými 

predpismi a vnútornými riadiacimi aktmi UJS a RTF UJS. RTF UJS vo svojej 

činnosti dodržiava všeobecne platné zákonné ustanovenia. 

6. Fakulta slobodne uskutočňuje tvorivú vedeckú a vzdelávaciu činnosť. Vzdelávacia 

činnosť na fakulte je založená na poznatkoch vedy, vrátane výsledkov vlastného 

vedeckého bádania. 

 

 

Článok 3 

RTF UJS a Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 

 

1. RTF UJS úzko spolupracuje s vedením Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 

(ďalej RKC), ako jedným z potenciálnych zamestnávateľov absolventov (najmä duchovných) 

fakulty.  
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2. K právam Synody RKC patrí:  

 a) podporovať fakultu a napomáhať jej vedecký rozvoj; 

 b) podporovať jednotu medzi všetkými členmi akademickej obce; 

d) udeľovať alebo odnímať učiteľom cirkevný súhlas k pôsobeniu na fakulte. Vedenie RKC  

pri ustanovovaní docentov, profesorov i ostatných pedagógov udeľuje pozvanie na 

vyučovanie, čiže svoj súhlas, tzv. „venia docendi“, na základe ktorého možno o ustanovení 

rokovať. 

3. Spolupráca medzi fakultou a RKC určuje osobitná dohoda medzi fakultou a RKC.  

 

 

Článok 4 

Zameranie a poslanie RTF UJS, vyučovacie a rokovacie jazyky 

 

1. Hlavným poslaním RTF UJS je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé 

vedecké bádanie pri zabezpečení akademických slobôd a akademických práv všetkým 

účastníkom tohto aktu.  

2. Hlavným cieľom RTF UJS je poskytovať na základe vedeckého teologického bádania 

vysokoškolské doktorandské, magisterské a  bakalárske štúdium  potrebné pre cirkev 

a spoločnosť, pripravovať duchovných pracovníkov pre Reformovanú kresťanskú 

cirkev na Slovensku i ostatné reformované, resp. protestantské cirkvi doma i 

v zahraničí, učiteľov náboženstva na školách, ako aj misiológov, diakonov 

a odborníkov pre sociálnu prácu a sociálnej starostlivosti. .  

3. Úlohou RTF UJS je prispievať k plneniu poslania UJS, rozvíjať vzdelanie, vedu, 

techniku a kultúru v duchu kresťanských,  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. 

4. Na poli vedeckom RTF UJS úzko spolupracuje s univerzitami, s teologickými, 

pedagogickými, vedeckými, výskumnými, kultúrnymi a umeleckými inštitúciami v 

SR a v zahraničí. 

5. Z hlavného poslania RTF UJS vyplývajú predovšetkým aj nasledovné úlohy: 

a) poskytovať, organizovať, zabezpečovať vysokoškolské vzdelanie v rámci 

akreditovaných študijných programov a udeľovať ich absolventom akademické tituly 

podľa zákona, 
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b) poskytovať vzdelanie vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského vzdelávania 

ako aj v ďalšom vzdelávaní, 

c) v oblasti vedy a techniky vykonávať základný a aplikovaný výskum, využívať 

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

vedeckej a odbornej činnosti. 

 

6. Podrobné údaje o systéme a o spôsobe vysokoškolského vzdelávania, o študijných 

programoch na fakulte sú uvedené v Študijnom poriadku UJS, resp. RTF UJS.   

7. RTF UJS osobitne participuje na vzdelávaní občanov národnostných menšín, najmä 

maďarskej národnostnej menšiny v SR. 

8. Podľa § 2 zákona o zriadení  vyučovacími jazykmi na RTF UJS sú maďarský jazyk, 

slovenský jazyk, nemecký jazyk a anglický jazyk. 

9. V komunikácii na RTF UJS sa používajú vyučovacie jazyky a to aj na zasadnutiach 

všetkých orgánov fakulty, v písomných vyjadreniach, posudkoch a iných 

pedagogických a výskumných dokumentoch, v súlade s ustanoveniami zákona, zákona 

č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, zákona č. 184/1999 Z.z. o 

používaní jazykov národnostných menšín. 

 

 

Článok 5 

Akademické práva a slobody, akademická pôda, správanie sa na akademickej pôde 

 

1. Fakulta zaručuje členom akademickej obce akademické práva a slobody a vystupuje na ich 

ochranu pri ich prípadnom obmedzovaní. 

2. Rozsah akademických práv a slobôd, ich využívanie a nedotknuteľnosť akademickej pôdy 

fakulty upravuje § 4 zákona, vnútorné predpisy univerzity a fakulty. Využívanie 

akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade so zásadami demokracie, 

humanity a s právnym poriadkom. Akademickými právami a slobodami sú najmä: 

a) sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a 

zverejňovanie ich výsledkov. Sloboda bádania dovoľuje na RTF UJS dochádzať aj k 

záverom, ktoré nie sú viazané hlavnými smermi učení Reformovanej kresťanskej cirkvi na 

Slovensku, prípadne cirkví zastúpených na RTF UJS. V záujme slobody bádania je, aby sa 

dospelo k poznaniu a zverejneniu hodnôt prospešných pre celé ľudstvo i pre náš štát a v nej 
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pre cirkvi, pričom cirkvi slobodne prijmú alebo neprijmú výsledky teologického bádania 

na RTF UJS. Bádanie sa musí konať pri využití najnovších poznatkov teologického bádania 

v celom svete a vo všetkých 

 cirkvách. Jednotlivé cirkvi môžu z tohto bádania použiť to, čo súhlasí s ich dogmatickými 

a etickými zásadami. Pri použití výsledkov teologického bádania sa predpokladá široký 

ekumenický záber a tomu primerané stretávanie všetkých členov fakulty pri samotnom 

vedeckom bádaní. 

b) sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, 

vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom, 

c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných 

študijných programov, 

d) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov, 

e) právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich zvolený, 

f) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady. 

3.   Teologický charakter RTF UJS sa prejavuje v spôsobe stanovenia učebného a skúšobného 

plánu a v špeciálnej starostlivosti o duchovnú výchovu študentov. 

4. Akademickú pôdu fakulty tvoria pozemky a budovy, ktoré RTF UJS užíva, spravuje, má 

v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy RTF UJS. Nedotknuteľnosť akademickej 

pôdy zaručuje zákon o vysokých školách. 

5. Na akademickej pôde je každý povinný správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, 

zdravia alebo majetku, aby neboli obmedzené akademické práva a slobody, a aby neboli 

narušené kolegiálne a korektné medziľudské vzťahy. 

6. Politické strany a politické hnutia nesmú na akademickej pôde fakulty vykonávať politickú 

činnosť a zakladať svoje organizácie. 

7. RTF UJS rozhoduje o tituloch a akademických tituloch a vedecko-akademických 

hodnostiach podľa zákona. Získané vzdelanie oprávňuje absolventov k uchádzaniu sa 

najmä o duchovenskú a katechetickú  službu v cirkvi, v školstve, v ozbrojených silách, 

v zdravotníctve, v sociálnej a charitatívnej sfére,  alebo na iných miestach pôsobenia 

duchovných, ako aj k povereniu vyučovať na RTF UJS. 

 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA RTF UJS 

 

Článok 6 

Štruktúra a  organizácia RTF UJS 

 

1. RTF UJS sa člení na katedry, dekanát a ďalšie organizačné jednotky, pracoviská. 

Podrobnosti obsahuje organizačný poriadok fakulty, ktorý zároveň upravuje riadiace a 

organizačné vzťahy v rámci fakulty, práva a povinnosti prodekanov, vedúcich katedier a 

vedúcich ďalších pracovísk fakulty. Používanie pečiatok v podmienkach fakulty je 

upravené vnútorným predpisom UJS. 

2. Dekanát fakulty je administratívno – organizačným úsekom fakulty. Súčasťou dekanátu je 

sekretariát, ktorý plní administratívne a organizačné úlohy dekanátu. 

3. Dekanát fakulty sa člení na: 

 a) Sekretariát dekana fakulty 

 b) Úsek prodekanov 

 c) Študijné oddelenie 

 

 

Článok 7 

Katedry 

 

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

na základe potreby zabezpečenia výučby skupiny predmetov študijného odboru alebo 

študijnej špecializácie. 

Pedagogické a vedecké zameranie katedry a jej organizačná štruktúra sú uvedené v 

organizačnom poriadku RTF UJS. 

 Hlavnými úlohami katedry sú najmä: 

 

a) odborná príprava študentov, 

b) rozvoj vedeckého výskumu v rozsahu pôsobnosti katedry, 

c) vypracovávanie učebníc a iných učebných pomôcok pre predmety zverené katedre, 

d) zabezpečovanie úloh organizačno-administratívneho charakteru v potrebnom rozsahu, 

e) starostlivosť o vedeckú a odbornú činnosť študentov. 
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2. Katedry zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší dekan fakulty po predchádzajúcom prerokovaní 

a schválení vo vedeckej rade RTF UJS akademickom senáte RTF UJS (ďalej AS RTF UJS). 

3. Štruktúra katedier vychádza z plnenia pedagogických a vedeckých úloh fakulty. 

4.  Fakulta má tieto katedry: 

 a) Katedra Starej a Novej zmluvy, 

 b) Katedra systematickej a praktickej teológie, 

 c) Katedra historických vied, 

 d) Katedra aplikovaných vied 

5. Na fakulte môžu byť zriadené aj ďalšie pracoviská. 

6. Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest na fakulte sa riadi Organizačným 

poriadkom fakulty.   

 Katedru tvoria:  

a) učitelia, 

b) študenti doktorandského štúdia v dennej forme, 

c) ostatní zamestnanci, pôsobiaci na katedre 

8. Na katedre môžu tiež pôsobiť: 

a) externí učitelia predmetov a odborov, ktoré katedra zabezpečuje, a stážisti, 

b) študenti doktorandského štúdia v externej forme, 

c) študenti ako pomocné vedecké alebo pedagogické sily, 

d) hostia z vedeckého života, 

Na katedre pôsobiaci subjekty v b. 7. a 8. môžu si vytvoriť vedecko-výskumné centrá.  

9. Členovia akademickej obce fakulty pôsobiaci na katedre tvoria plénum katedry. 

10. Na čele katedry stojí vedúci katedry. Vedúceho katedry menuje dekan z profesorov alebo 

docentov, prípadne z učiteľov s titulom PhD. po prerokovaní a schválení vo vedeckej 

rade RTF UJS a AS RTF UJS. Funkcia vedúceho katedry sa obsadzuje výberovým 

konaním podľa poriadku o výberovom konaní UJS. 

11. Funkčné obdobie vedúceho katedry určuje zákon. 

12. Vedúceho katedry dekan z funkcie 

a) odvolá na jeho vlastnú žiadosť, 

b) môže odvolať v prípade jeho dlhšej neprítomnosti na fakulte (napr. pobytu v 

zahraničí, pracovnej neschopnosti a pod.), 
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c) môže odvolať z iných vážnych dôvodov (najmä keď poruší zákon, štatút UJS 

alebo štatút RTF UJS) po súhlase vedeckej rady RTF UJS a AS RTF UJS.  

13. Vedúci katedry riadi činnosť katedry a predkladá dekanovi návrhy týkajúce sa: 
a) činnosti katedry a to najmä v študijnej, vzdelávacej, vedeckej a odbornej činnosti, 
b) organizačného poriadku a ostatných predpisov katedry, 
c) materiálneho zabezpečenia činnosti katedry, 
d) personálneho zabezpečenia činnosti katedry, 
e) zabezpečenie výučby externými učiteľmi, 
f) organizácie katedry. 

14. Zásadné veci prerokúva vedúci katedry s plénom katedry. 
15. Vedúceho katedry v jeho neprítomnosti a v rozsahu ním stanovenom zastupuje zástupca 

vedúceho katedry. Zástupcu vedúceho katedry ustanovuje a odvoláva dekan na návrh 
vedúceho katedry. Ak nie je zástupca vedúceho katedry určený, zastupuje vedúceho 
katedry niektorý učiteľ katedry v poradí profesor, docent, iný učiteľ katedry, na základe 
poverenia vedúceho katedry. 
 

 
 

Článok 8 
Pedagogická činnosť fakulty 

1. Študijné odbory na fakulte sú určené štatútom UJS. 
2. Vedný   odbor   doktorandského   štúdia   na   fakulte  je   určený   štatútom UJS. 
3. Fakulta umožňuje doktorandovi v jeho štúdiu špecializáciu na jednu hlavnú oblasť a 
jednu vedľajšiu oblasť z týchto oblastí: 
 

a) starozmluvná teológia 
b) novozmluvná teológia 
c) systematická teológia 
d) cirkevné dejiny 
e) religionistika a filozofia 
f) praktická teológia 
g) katechetika 
h) misiológia, diakónia, sociálna starostlivosť. 
 

4. Študijný a skúšobný poriadok fakulty je uvedený v Študijnom poriadku UJS. 
 
 

 
 
 

TRETIA ČASŤ 
ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY 
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Článok 9 

Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva RTF UJS 
 
1. Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva RTF UJS upravuje § 23 zákona.  

Orgány akademickej samosprávy RTF UJS majú v súlade so zákonom právo v mene 
univerzity  rozhodovať alebo konať vo veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti 
univerzity, a to najmä: 

 a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium (§ 27 ods. 1 písm. h) 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, 

 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) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za podmienok 
určených v štatúte UJS (§ 15 ods. 2 písm. l) zákona), 

 e) vykonávanie podnikateľskej činnosti (§ 18 zákona) podľa pravidiel určených v štatúte 
UJS (§ 15 ods. 2 písm. m) zákona), 

 f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a 
to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, v rozsahu a za podmienok 
určených v štatúte UJS. 

2. Do samosprávnej pôsobnosti RTF UJS ďalej patrí: 
 a) vnútorná organizácia fakulty, 
 b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v štatúte UJS 

(§ 15 ods. 2 písm. f) zákona), 
 c) organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom UJS,  
 d) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej alebo ďalšej tvorivej 

činnosti, 
 e) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v 

rozsahu určenom v štatúte UJS (§ 15 ods. 2 písm. b) zákona), 
 f) voľba členov do orgánov akademickej samosprávy fakulty, 
 g) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, 
 h) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte univerzitou a s finančnými 

prostriedkami, ktoré fakulta inak získala na plnenie svojich úloh; fakulta sa tiež 
vyjadruje k nakladaniu s majetkom univerzity, ktorý slúži na plnenie jej úloh (§ 17 ods. 
2 zákona), 

3. Záležitosti, ktoré patria do samosprávnej pôsobnosti RTF UJS a jej vzťah k UJS, ak nie sú 
upravené zákonom a vnútornými predpismi UJS, upravujú vnútorné predpisy RTF UJS. 

 
Článok 10 

Akademická obec RTF UJS 
 



11 
 

1. Základom akademickej samosprávy RTF UJS je akademická obec. Akademická obec RTF 
UJS je zložená zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a zo študentskej časti 
akademickej obce RTF UJS. 

2. Zamestnaneckú časť akademickej obce RTF UJS tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní 
pracovníci, ktorí sú na UJS v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a 
sú zaradení na RTF UJS. 

3. Študentskú časť akademickej obce RTF UJS tvoria študenti RTF UJS bakalárskych, 
magisterských a doktorandských študijných programov dennej a externej formy štúdia, 
ktoré sa uskutočňujú na RTF UJS. 

4. Členstvo v zamestnaneckej časti akademickej obce vzniká účinnosťou pracovnej zmluvy a 
zaniká skončením pracovného pomeru, ak na to bezprostredne nenadväzuje ďalší pracovný 
pomer na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 74 ods. 3 zákona), alebo zmenou pracovnej 
zmluvy v časti týkajúcej sa výšky pracovného úväzku (menej ako na ustanovený týždenný 
pracovný čas). 

5. Študent sa stáva členom akademickej obce zápisom na štúdium niektorého zo študijných 
programov uskutočňovaných RTF UJS a jeho členstvo zaniká skončením štúdia (§ 65 a § 66 
zákona). 

6. Členovia akademickej obce RTF UJS sú aj členmi akademickej obce UJS. 
7. Členovia akademickej obce RTF UJS majú právo: 
 a) ustanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej 

samosprávy, voliť a byť zvolení za členov orgánov akademickej samosprávy fakulty a 
univerzity, 

 b) navrhovať podľa ustanovení štatútu UJS kandidáta na rektora alebo podľa štatútu 
fakulty kandidáta na dekana, 

 c) zúčastňovať sa na zasadnutiach akademického senátu fakulty, 
 d) zoznamovať sa so zápisnicami z rokovaní akademického senátu fakulty, vedeckej rady 

fakulty, kolégia dekana, vedenia fakulty a jednotlivých pracovísk fakulty, vrátane 
obsahu uznesení, 

 e) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce fakulty a univerzity, 
 f) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej 

samosprávy fakulty; tieto orgány sú povinné podnet riešiť bez zbytočného odkladu. 
8. Povinnosťou člena akademickej obce fakulty je najmä: 
 a) dodržiavať zákony, všeobecne záväzné právne predpisy, štatút UJS a RTF UJS, 

ostatné vnútorné predpisy UJS a RTF UJS, 
 b) viesť život zodpovedajúci mravno-náboženským požiadavkám. 
 c) aktívne vystupovať na ochranu akademických práv a slobôd, akademickej 

samosprávy a integrity a RTF UJS, 
 d) dbať na zachovanie dobrého mena UJS a RTF UJS. 
9.  Akademická obec fakulty sa schádza najmenej raz ročne a prerokúva správu o činnosti 

celej RTF UJS. Zasadnutia akademickej obce zvoláva predseda AS RTF UJS 
minimálne raz ročne na svoj podnet, na podnet dekana alebo ak o to požiada najmenej 
jedna tretina členov akademickej obce. 

10.  Na rokovaní akademickej  obce sa s hlasom poradným sa môže zúčastniť 
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  aj zástupca RKC 
 
 

Článok 11 
Orgány akademickej samosprávy fakulty 

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

akademickej samosprávy fakulty sú: 
 a) Akademický senát Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho,  
 b) dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej len dekan RTF 

UJS), 
 c) Vedecká rada Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej len 

vedecká rada RTF UJS), 
 d) Disciplinárna komisia pre  študentov Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. 

Selyeho (ďalej len „disciplinárna komisia RTF UJS). 
 

 
Článok 12 

Akademický senát fakulty 
 

1. Akademický senát fakulty je najvyšším samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. 
2. AS RTF UJS a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Pri 

výkone svojej funkcie sú členovia AS RTF UJS viazaní len svojím svedomím, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UJS a RTF UJS, pričom dbajú na 
záujmy fakulty a univerzity. 

3. AS RTF UJS sa skladá zo zvolených zástupcov akademickej obce fakulty, má 9 členov, z 
toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Počet členov zamestnaneckej časti 
akademického senátu fakulty a ich štruktúru a počet členov študentskej časti akademického 
senátu fakulty a ich štruktúru, určí v súlade s touto štruktúrou akademický senát fakulty v 
zásadách volieb do akademického senátu fakulty. 

4. AS RTF UJS sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. 
 a) Členov zamestnaneckej časti AS RTF UJS volia v priamych tajných voľbách členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom zamestnaneckej časti AS 
RTF UJS môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, ktorý je 
zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas.  

 b) Členom študentskej časti AS RTF UJS môže byť len člen študentskej časti 
akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti AS RTF UJS volia v tajných 
voľbách členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Člen študentskej časti 
AS RTF UJS, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred 
riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v akademickom 
senáte. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho 
štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti 
akademickej obce fakulty. 

5. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, 
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kvestora univerzity a dekana, prodekana. 
 

6. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS RTF UJS je štvorročné.  
Funkčné obdobie členov študentskej časti AS RTF UJS je dvojročné.  
Člen AS RTF UJS môže byť zvolený i na ďalšie funkčné obdobia. Podrobnosti volieb 
určuje organizačný poriadok volieb.   
Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká podľa § 26 ods. 6 zákona. 
Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného 
obdobia, zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na   uvoľnené miesto nového člena 
akademického senátu fakulty, ktorého funkčné obdobie trvá dokonca funkčného obdobia 
člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo. 

Akademický senát fakulty alebo najmenej jedna tretina členov akademickej obce môžu 
navrhnúť odvolanie člena akademického senátu fakulty. Na odvolanie sa vyžaduje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. 
Ak sa člen akademického senátu fakulty vzdá funkcie člena AS RTF UJS alebo je z tejto 
funkcie odvolaný pred uplynutím funkčného obdobia, jeho funkcia sa ukončí vyhlásením 
volebnej komisie akademickej obce fakulty. 

7. Akademický senát fakulty v podľa § 27 zákona: 
 a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a 

g) a vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3 zákona, ak sa na návrh dekana 
nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými predpismi univerzity; 
schvaľuje na návrh predsedu AS RTF UJS vnútorné predpisy RTF UJS 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 fakulta nemá dekana, 
navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do 
vymenovania nového dekana, avšak najviac na dobu 6 mesiacov, 

 c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekana, príp.  prodekanov, 
 d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty, 
 e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s 

finančnými prostriedkami fakulty, 
 f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej alebo v ďalšej 

tvorivej činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer fakulty“) vypracovaný v súlade 
s dlhodobým zámerom univerzity, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej 
rade fakulty a jeho aktualizáciu, 

 g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty 
predloženú dekanom, 

 h) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných 
fakultou predložené dekanom (§ 15 ods. 2 písm. f) zákona), 

 i) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 
zrušenie pracovísk a účelových zariadení fakulty a katedier, 

 j) vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným predpisom podľa § 33 ods. 2 písm. f) 
zákona pred ich predložením vedeckej rade fakulty, 
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 k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3 zákona), 
 l) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, 
 m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods.1 písm. a) až 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 na rokovanie akademického senátu univerzity, 

 n) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty, 
 o) berie na vedomie štatút študentskej samosprávy fakulty, 
 p) schvaľuje po prerokovaní vo vedeckej rade návrhy predložené dekanom na 

zriadenie študijných odborov a schvaľuje študijné programy fakulty,  
 q) môže vyžadovať najmä od dekana, prípadne prodekanov potrebné podklady pre svoju 

činnosť, ako aj žiadať vysvetlenia vo veciach patriacich do ich právomoci. 
   
7.  Členovia vedenia fakulty v prípade svojej účasti na AS RTF UJS majú poradný hlas. 

Zasadnutia AS RTF UJS sa môže zúčastniť aj člen Vedenia RKC a v prípade svojej 
účasti má poradný hlas. 

8.  Činnosť AS RTF UJS finančne a administratívne zabezpečuje Dekanát RTF UJS z 
prostriedkov UJS, ktoré sú na to určené. Členovia AS RTF UJS majú právo využívať 
zariadenia RTF UJS, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť senátu. 
 

9.  Činnosť akademického senátu fakulty, spôsob rokovania a prijímania rozhodnutí sa 
riadi rokovacím poriadkom AS RTF UJS. 

10.  Voľby do akademického senátu fakulty, postup pri voľbe a odvolaní sa riadi zásadami 
volieb do AS RTF UJS. 

 
 
 

Článok 13 
Práva a povinnosti člena akademického senátu RTF UJS 

 
 

 Funkcia člena akademického senátu fakulty je čestná a jej výkon je nezastupiteľný. 
1) Člen AS RTF UJS sa pri rozhodovaní riadi svojím   svedomím, náboženským 

presvedčením a etickými princípmi demokratickej spoločnosti. 
(2) Základnými právami člena akademického senátu fakulty sú najmä: 
a) právo predkladať návrhy na rokovanie akademického senátu fakulty, 
b) právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam patriacim do právomoci akademického 

senátu fakulty, 
c) právo klásť otázky a žiadať na zasadnutiach akademického senátu fakulty 

vysvetlenia od dekana, prodekanov vo veciach patriacich do ich právomocí pri 
dodržiavaní platných právnych noriem, 

d) právo vzdať sa funkcie člena akademického senátu fakulty. 
(3) Základnou povinnosťou člena akademického senátu fakulty je zúčastňovať sa na 

práci akademického senátu fakulty ako celku i na práci jeho komisií. Ak sa nemôže 
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zúčastniť na zasadnutí akademického senátu fakulty alebo komisie, ktorej je členom, 
jeho absenciu je povinný vopred oznámiť predsedovi akademického senátu fakulty.   
        (4)Fakulta je povinná členovi akademického senátu fakulty zohľadňovať v rámci 
jeho pracovných alebo študijných povinností plnenie úloh, ktoré mu vyplývajú z tejto 
funkcie. Fakulta nesmie postihovať členov akademického senátu fakulty v súvislosti s 
činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre akademický senát fakulty.  
 
 

 
Článok  14 

Predseda, zasadnutia a komisie akademického senátu 
 

(1)  Akademický   senát   fakulty   volí   tajným   hlasovaním   predsedu   senátu z 
členov zamestnaneckej časti senátu, jedného podpredsedu zo zamestnaneckej časti a 
jedného podpredsedu zo študentskej časti senátu.  Zasadnutia akademického senátu 
fakulty pripravuje predsedníctvo senátu. Tvoria ho predseda a podpredsedovia senátu. 

(2) Akademický senát si zriaďuje podľa potreby svoje poradné orgány a komisie, 
členmi ktorých môžu byť aj nečlenovia akademického senátu fakulty. 

(3) Záležitosti, ktoré patria do činnosti akademického senátu,  upravujú vnútorné 
predpisy RTF UJS. 

 
 
 

Článok 15 
Dekan fakulty 

 
1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi a kontroluje vedeckú, pedagogickú a hospodársku 

činnosť fakulty a zodpovedá za ňu, zastupuje ju navonok a koná vo veciach fakulty.  
Vo veciach samosprávnej pôsobnosti fakulty koná v mene univerzity, a to najmä pokiaľ ide 
o určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium, rozhodovanie v prijímacom konaní na 
študijné programy uskutočnené na fakulte, vytváranie nových akreditovaných študijných 
programov a ich uskutočňovanie na fakulte, rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa 
akademických práv a povinností zapísaných študentov. Predkladá AS RTF UJS na 
schválenie návrhy na menovanie a odvolanie členov vedeckej rady a menuje ich. Rozhoduje 
o personálnych otázkach, ak zákon neustanovuje inak. Po prerokovaní v AS RTF UJS 
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a 
informačné pracoviská a účelové zariadenia fakulty. Predkladá AS RTF UJS na schválenie 
rozpočet fakulty, výročnú správu o hospodárení a celej činnosti fakulty. Navrhuje štipendiá 
podľa všeobecne platných predpisov a pravidiel. Má právo zvolať akademickú obec fakulty 
alebo osobitné zhromaždenie zamestnancov, učiteľov alebo študentov fakulty a navrhnúť 
program tohto zasadnutia. Má právo vytvárať si poradné orgány.  Raz ročne informuje 
akademickú obec o stave fakulty, o výsledkoch pedagogickej, vedecko-výskumnej a 
hospodárskej činnosti fakulty. 

2. Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty. Dekan zodpovedá 
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rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene univerzity, za hospodárenie 
fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi UJS. Ak zákon, 
iné osobitné predpisy Slovenskej republiky, štatút UJS, alebo štatút RTF UJS neustanovuje 
inak, vo veciach fakulty s konečnou platnosťou rozhoduje dekan fakulty. 

3. Dekana vymenúva a odvoláva rektor na návrh akademického senátu fakulty podľa § 28 ods. 
2 až 4 zákona. 

4. Funkčné obdobie dekana je štvorročné, ktoré začína plynúť dňom jeho menovania rektorom 
UJS. Na funkciu dekana môže kandidovať len absolvent tretieho stupňa odboru   
reformovaná teológia, resp. evanjelická/protestantská teológia. Po odvolaní dekana alebo 
po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového dekana 
funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh akademického senátu fakulty. 

5. Dekana zastupujú prodekan, resp. prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva po 
schválení akademickým senátom fakulty dekan. Prvého zástupcu dekana stanovuje dekan 
RTF UJS. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné. 

6. Prodekanom môže byť vymenovaný zamestnanec univerzity na ustanovený týždenný 
pracovný čas zaradený na fakulte, ktorý má akademický titul PhD., alebo jeho ekvivalent 
platný v SR. Prodekan musí ovládať slovom a písmom slovenský a maďarský jazyk. 

7.  Počet a oblasti pôsobnosti prodekanov fakulty upravuje organizačný poriadok fakulty. 
Rozdelenie oblastí pôsobnosti prodekanom určí dekan. Prodekani rozhodujú o otázkach 
v oblastiach im zverenej pôsobnosti. 

 
 

Článok 16 
 Vedecká rada fakulty 

 
1. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan po schválení akademickým 

senátom fakulty. Počet členov vedeckej rady fakulty je 12. Funkčné obdobie členov 
vedeckej rady fakulty je štvorročné. 

2. Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta 
uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu 
a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi 
akademickej obce univerzity. Funkcia člena vedeckej rady je čestná a jej výkon je 
nezastupiteľný. V prípade prerušenia výkonu funkcie člena vedeckej rady na viac ako 6 
mesiacov dekan na návrh člena vedeckej rady, prípadne z vlastného podnetu, pozastaví 
alebo so súhlasom akademického senátu fakulty ukončí jeho členstvo vo vedeckej rade. 

3.  Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan. 
4. Vedecká rada fakulty v súlade s § 30 zákona najmä: 
 a) schvaľuje program vedeckej a výskumnej činnosti fakulty prerokúva dlhodobý zámer 

fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UJS, 
 b) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy podľa § 33 ods. 2 písm. f) zákona po 

prerokovaní akademickým senátom fakulty, 
 c) prerokúva a hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej a výskumnej 

činnosti a v oblasti vedy a techniky, úroveň vedeckej a výskumnej činnosti a 
doktorandského štúdia na RTF UJS,   
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 d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 
študijné programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3 zákona), schvaľuje 
školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4 zákona, 
schvaľuje študijné programy fakulty; na rokovanie vedeckej rady o návrhu študijných 
programov sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou 
akademického senátu, 

 f) prerokúva a predkladá vedeckej rade UJS všeobecné kritériá na obsadzovanie miest 
profesorov a docentov na fakulte, 

 g) prerokúva a predkladá vedeckej rade UJS konkrétne podmienky výberového konania 
na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 

 h) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy dekana na 
obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov (§ 79 zákona), 

 i) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady 
fakulty, 

   
 j) predkladá kritériá habilitácií docentov a kritériá vymenovania profesorov vedeckej 

rade UJS, 
 k) prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku, 
 l) prerokúva a predkladá vedeckej rade UJS návrhy na vymenovanie profesorov a na 

priznanie vedecko-pedagogického titulu "hosťujúci profesor" významným 
odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte, 

 m) prerokúva a schvaľuje návrhy na priznanie vedecko-pedagogického titulu "hosťujúci 
docent" významným odborníkom počas ich pôsobenia na fakulte, 

 n) prerokúva a schvaľuje program doktorandského štúdia uskutočňovaného na fakulte v 
príslušných špecializáciách a predkladá návrhy na zriadenie špecializácií 
doktorandského štúdia na fakulte vedeckej rade UJS na schválenie. 

 o) vypracúva pre akademický senát stanoviská: 
 p) k návrhom na zriadenie, rozdelenie a zrušenie katedier 
 q) k návrhom katedry na osobitnú dotáciu z rozpočtu fakulty 
 r) navrhuje udelenie významných ocenení a čestných titulov, 
 s) schvaľuje podklady potrebné pre akreditáciu a evauláciu fakulty, vypracované 

vedením fakulty a prerokované akademickým senátom fakulty, 
 t) prerokúva  a predkladá  Vedeckej   rade  UJS  konkrétne podmienky  výberového  

konania  na obsadzovanie miest asistentov, docentov a profesorov na fakulte, 
 u) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady rokovací poriadok, 
 v) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 

študijné programy uskutočňované na fakulte, schvaľuje školiteľov na doktorandské 
štúdium, 

 x) prerokúva a predkladá vedeckej rade UJS návrhy na obsadenie miest hosťujúcich 
profesorov, udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ a „doctor honoris 
causa“ významným domácim aj zahraničným osobnostiam. 

5.  plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty. 
6.  Činnosť vedeckej rady fakulty sa riadi osobitným predpisom - rokovacím poriadkom 

vedeckej rady fakulty.  
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Článok 17 

Pôsobnosť vedeckej rady 

1. Dekan fakulty je povinný zvolať vedeckú radu fakulty, ak o to písomne požiada aspoň 
štvrtina členov vedeckej rady fakulty. 

2. Vedecká rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná dvojtretinová 
väčšina jej členov. Na platné uznesenie vedeckej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny prítomných členov. 

3. Predseda vedeckej rady prizýva k prerokúvaniu otázok, ktoré patria do pôsobnosti 
akademického senátu fakulty, jeho zástupcov (predsedu AS a predsedov zamestnaneckej 
a študentskej časti). 

 
 
 
 
 
 

Článok 18 
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. 

2. Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan. Disciplinárna 
komisia fakulty vrátane predsedu má 6 členov; polovicu členov tejto komisie tvoria 
študenti.  Návrh na schválenie vymenovania členov - študentov komisie predkladá dekan 
akademickému senátu na návrh študentskej samosprávy fakulty. Predsedom disciplinárnej 
komisie fakulty je spravidla prodekan pre oblasť vzdelávania. 

3. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej 
komisie fakulty. 

 
 

Článok 19 
Poradné orgány a  komisie 

 
1. Dekan a akademický senát môžu zriadiť stále alebo dočasné poradné orgány a komisie. 
2. Vedenie fakulty je stálym poradným orgánom dekana, ktorého členmi sú dekan, prodekani 

a predseda akademického senátu fakulty. 
3. Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana, ktorého členmi sú vedenie fakulty, 

vedúci katedier fakulty a poverený zástupca študentskej samosprávy. Na zasadnutie kolégia 
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dekana je možné prizvať aj ďalších hostí. 
Kolégium dekana fakulty prerokúva najmä: 

 a) koncepčné otázky rozvoja fakulty a jej súčastí, 
 b) koncepčné otázky súvisiace s pedagogickou, vedeckou, hospodárskou činnosťou 

fakulty a jej zahraničnými vzťahmi, 
 c) aktuálne a operatívne otázky činnosti fakulty. 
4. Rada pre zabezpečovanie kvality vzdelávania fakulty je poradným orgánom dekana fakulty 

v oblasti zabezpečovania kvality poskytovania vysokoškolského vzdelávania. 
5. Edičná rada fakulty koordinuje edičnú činnosť fakulty. Členov edičnej rady menuje a 

odvoláva dekan. Edičná rada fakulty zostavuje a aktualizuje edičný plán fakulty na daný 
kalendárny rok a predkladá na schválenie dekanovi. 

 
 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

Článok 20 
 VOĽBY DEKANA  

 
Spôsob voľby kandidáta na dekana fakulty 

 
1. Voľba kandidáta na dekana fakulty sa uskutočňuje najneskôr jeden mesiac pred uplynutím 

funkčného obdobia úradujúceho dekana. V prípade predčasného skončenia výkonu 
funkcie dekana sa voľby dekana vypíšu neodkladne, a to tak, aby nebola narušená činnosť 
fakulty. 

2. Kandidáta na dekana fakulty volia členovia akademického senátu fakulty. Akademický 
senát fakulty vypíše termín volieb najmenej 30 dní pred konaním volieb. 

3. Voľbu dekana fakulty organizuje päťčlenná volebná komisia, ktorú zvolí akademický 
senát fakulty. Členmi volebnej komisie sú zvolení členovia akademického senátu fakulty 
v zložení: traja členovia za zamestnaneckú časť a dvaja za študentskú časť. Činnosť 
volebnej komisie riadi jej predseda, volený podľa Rokovacieho poriadku Akademického 
senátu fakulty. 

4. Komisia organizuje a zabezpečuje voľby a zabezpečí, aby priebeh volieb bol písomne 
zdokumentovaný v súlade s platnými predpismi. 

5. Volebná komisia prijíma návrhy kandidátov na dekana fakulty od členov akademickej 
obce fakulty v termíne do 14 dní po vypísaní termínu konania volieb. Neanonymné návrhy 
sa podávajú písomne v zalepenej obálke cez podateľňu univerzity predsedovi volebnej 
komisie. 

6. Volebná komisia požiada navrhnutých kandidátov o písomný súhlas s kandidatúrou do 
jedného týždňa po uplynutí obdobia odovzdávania návrhov na kandidatúru dekana. 
Kandidát, ktorý nesúhlasí so svojou kandidatúrou, nie je zaradený do volieb. 

7. 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 
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webovom sídle fakulty. 
8. Kandidát na dekana musí spĺňať nasledovné kritériá: 
 a) je členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 
 b) musí mať minimálne akademický titul PhD., alebo jeho ekvivalent platný v SR, 
 c) spĺňať kritéria podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
 d) slovom a písmom ovládať slovenský jazyk a maďarský jazyk, 

e) ovládať jeden svetový jazyk na komunikačnej úrovni. 
9. Predvolebné zhromaždenie členov akademickej obce fakulty s kandidátmi na dekana 

fakulty sa uskutoční v deň konania volieb dekana. Predvolebné zhromaždenie zvolá 
predseda akademického senátu fakulty. Kandidáti na dekana sa predstavia akademickej 
obci fakulty so svojim programom na predvolebnom zhromaždení. 

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

11. Voľby dekana fakulty sa konajú po vystúpení posledného kandidáta podľa pokynov 
predsedu volebnej komisie za účasti členov akademického senátu fakulty. Akademický 
senát fakulty rozhoduje tajným hlasovaním. 

12. Zásady volieb: 
 a) voľby sa konajú len vtedy, ak je akademický senát fakulty uznášaniaschopný, 
 b) v prvom kole je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získal nadpolovičnú väčšinu 

všetkých členov akademického senátu fakulty, 
 c) ak po voľbách v prvom kole nezíska žiadny kandidát dostatočný počet hlasov, 

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 takýto kandidáti, pričom voľby v tomto kole sa konajú podľa 
ustanovení ods. 12, písm. b), 

 d) v druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu všetkých 
zvolených členov akademického senátu fakulty, 

 e) ak ani v druhom kole nebude zvolený kandidát na dekana fakulty, voľby sa prerušia 
a budú sa opakovať s novými kandidátmi. V opakovaných voľbách sa môžu zúčastniť 
aj kandidáti z prerušených volieb. Nový termín volieb vypisuje akademický senát 
fakulty najneskôr do 3 mesiacov po neúspešných voľbách. 

13. Výsledky volieb kandidáta na dekana fakulty oznámi predseda volebnej komisie do 24 
hodín od termínu konania volieb dekana predsedovi akademického senátu fakulty a na 
úradných výveskách fakulty. 

14. O priebehu a výsledku volieb komisia vyhotoví protokol. Protokol spolu s hlasovacími 
lístkami archivuje akademický senát fakulty. 

15. Predseda akademického senátu fakulty predkladá do 14 dní od termínu konania volieb 
dekana rektorovi univerzity návrh na vymenovanie dekana fakulty. 

 
 
 

PIATA ČASŤ 
ZAMESTNANCI UNIVERZITY ZARADENÍ NA FAKULTE 
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Článok 21 
Zamestnanci fakulty 

 
1. Na fakulte ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní a ostatní 

zamestnanci. 
2. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov univerzity zaradených na fakulte sa spravujú 

zákonom, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov a Zákonníkom práce (č. 311/2001 Z. z.), pracovným poriadkom 
univerzity a ďalšími vnútornými predpismi UJS a RTF UJS. 

3. Pracovné miesta vysokoškolských učiteľov a funkcie profesorov a docentov, miesta 
výskumných pracovníkov, ktorí sa zároveň zúčastňujú aj na vzdelávacej činnosti podľa § 80 
zákona, ak sa uzatvára pracovný pomer na dlhšiu dobu ako na jeden rok, sa obsadzujú 
výberovým konaním podľa zákona a riadia sa internými predpismi UJS a RTF UJS. 

4. Spôsob prijímania učiteľov do pracovného pomeru na čas neurčitý a určitý upravuje        
§ 77 zákona. 

5. Učitelia a vedeckí  pracovníci  sú  pravidelne hodnotení z hľadiska ich vedeckej a 
pedagogickej práce. Podrobnosti ustanoví poriadok fakulty o hodnotení vedeckej a 
pedagogickej práce učiteľov fakulty, ktorý na návrh dekana schvaľuje po vyjadrení 
akademického senátu fakulty vedecká rada fakulty. 

6. Dekan rozhoduje o uvoľnení učiteľa na primerané obdobie z pedagogickej činnosti. 
7. Na fakulte môžu pôsobiť v pracovnom pomere na dobu určitú profesori, docenti a lektori 

iných fakúlt a vysokých škôl, a to aj zo zahraničia.  Na týchto učiteľov sa vzťahuje § 79 
zákona. 

8. Na RTF UJS ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci  
a ostatní zamestnanci. 

9. Vysokoškolskí učitelia RTF UJS pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, 
hosťujúci docent, odborný asistent, asistent a lektor. Vysokoškolskí učitelia RTF UJS 
okrem lektorov sa aktívne zúčastňujú na výskumných, vývojových alebo umeleckých 
činnostiach. 

10. Pracovná činnosť vysokoškolských učiteľov RTF UJS vo funkciách profesor, docent, 
odborný asistent, asistent a lektor a vzťah týchto zamestnancov k študijnému odboru a k 
študijnému programu je definovaná v § 75 zákona.  

11. Podmienky na získanie vedecko-pedagogických titulov "docent" a "profesor" sú uvedené v 
§ 76 zákona a vo všeobecne záväznom právnom predpise ministerstva a v kritériách RTF 
UJS pre získanie vedecko-pedagogických titulov "docent" a "profesor". 

12. Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov a obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UJS sa uskutočňuje 
výberovým konaním v súlade s § 77 zákona a v súlade so zásadami výberového konania na 
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov na RTF UJS. 

13. Rektor alebo dekan môže najviac na jeden rok prijať zamestnanca do pracovného pomeru 
na čiastočný pracovný úväzok na miesto vysokoškolského učiteľa alebo na miesto 
výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka bez výberového konania. 

14. Výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci UJS plnia úlohy vo vede, technike alebo 
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umení. Spravidla sa zúčastňujú aj na vzdelávacej činnosti UJS. 
15. Oprávnené nároky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov zamestnancov UJS sú 

zakotvené v kolektívnej zmluve na úrovni UJS. 
 
 
 
                                                                Článok 22 

Vedúci zamestnanci fakulty 
 

1.  Vedúcimi zamestnancami fakulty sú vedúci katedier.  
2.  Vedúcich zamestnancov fakulty vymenúva do funkcie na základe výberového konania a z 

funkcie odvoláva dekan v súlade s čl. 7 b. 10 tohto štatútu. Funkcie vedúcich zamestnancov 
fakulty sa obsadzujú výberovým konaním. Výberové konanie na obsadenie funkcií 
vedúcich zamestnancov sa riadi internými predpismi RTF UJS a UJS. Funkčné miesto 
vedúceho katedry je maximálne štvorročné. 

3.  Vedúci zamestnanci vykonávajú svoju činnosť podľa organizačného poriadku fakulty a 
riadia sa pokynmi dekana. 

4. Každý vedúci zamestnanec: 
 a) zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod riadeného 

pracoviska, 
 b) zodpovedá za personálnu politiku pracoviska, 
 c) priamo riadi zamestnancov pracoviska pri zabezpečovaní jeho úloh a kontroluje ich 

plnenie, 
 d) podieľa sa na príprave dlhodobého zámeru rozvoja fakulty a koncepcií rozvoja fakulty, 
 e) pripravuje materiály do akreditačného a evaulačného spisu za riadené pracovisko, 
 f) pripravuje hodnotiace materiály do výročnej správy o stave fakulty za riadené 

pracovisko, 
 g) koordinuje činnosť pracoviska s vedením fakulty a ďalšími pracoviskami fakulty. 
5. Vedúci katedry môže byť zamestnanec univerzity zaradený na fakulte, ktorý má 

akademickú hodnosť „PhD.“ alebo ekvivalent platný v SR.  
6. Vedúci katedry: 
 a) organizuje plnenie pedagogických, výskumných a iných (organizačných) úloh katedry 

a vykonáva kontrolu ich plnenia, 
 b) predkladá dekanátu fakulty požiadavky na materiálno-technické vybavenie katedry, 
 c) môže menovať z pracovníkov katedry svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v dobe jeho 

neprítomnosti v rozsahu povinností ním určených. 
 

 
 

Článok 23 
Vedecká činnosť na fakulte 

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

povinnosti vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkcii profesora a docenta. Odborní 
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asistenti v rámci svojej základnej povinnosti v oblasti VaV s nimi spolupracujú. 
2. Činnosť v oblasti VaV sa uskutočňuje v súlade s akademickou slobodou vedeckého 

bádania. 
3. Fakulta vytvára vhodné podmienky pre vedeckú činnosť svojich učiteľov, vedeckých 

pracovníkov a študentov a je otvorená pre spoluprácu s vedeckými pracoviskami iných 
vysokých škôl, ústavmi SAV  a inými inštitúciami v SR a v zahraničí. 

4. UJS, príp. fakulta v jej mene, môže uzatvárať právne vzťahy s inými právnymi subjektmi v 
záujme realizácie a obchodného využitia výsledkov vedeckej, výskumnej a umeleckej 
činnosti v súlade s príslušnými predpismi. 

 
 

Článok 24 
Zahraničné styky 

 
1. Zahraničné styky nadväzuje univerzita, fakulta, katedry, vedecko-pedagogické pracoviská. 
2. Zmluvy o zahraničných vzťahoch podpisuje vždy rektor, ak ide o zmluvy uzatvárané na 

úrovni univerzity. Zmluvy uzatvárané na úrovni fakúlt podpisuje dekan. 
3. Zahraničné styky sa uskutočňujú v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej, umeleckej 

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 
univerzity. 

 
 
 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE FAKULTY 

 
Článok 25 

Študenti fakulty 
 
1. Postavenie študenta fakulty ( ďalej len „študent“) je vymedzené v § 69 až 71 zákona. 
2. Rozhodovanie v záležitostiach týkajúcich sa akademických práv a povinností študenta je v 

pôsobnosti fakulty, na ktorej je študent zapísaný na štúdium podľa predmetného študijného 
programu (§ 23 ods.1 písm. c) zákona). 

3. Študentom sa stáva uchádzač o štúdium dňom zápisu na fakultu. Študentom prestáva byť 
ten, kto prerušil alebo skončil štúdium podľa § 64 až 66 zákona. 

4. Študenti sú v  administratívno-právnych vzťahoch k fakulte, na ktorej boli zapísaní na 
štúdium. 

5. Záujmy študentov na fakulte reprezentuje študentská časť akademického senátu fakulty 
a študentská samospráva fakulty. 

6. Postup pri zavinenom porušení povinností študenta rieši § 72 zákona a disciplinárny 



24 
 

poriadok fakulty. 
 
 

Článok 26 
Práva a povinnosti študentov fakulty 

 
1. Študent fakulty má právo využívať akademické slobody a akademické práva na 

akademickej pôde univerzity podľa § 4 zákona. 
2. Využívanie akademických slobôd a akademických práv podľa ods. 1 tohto článku musí byť 

v súlade s kresťanskými hodnotami a morálkou, so zásadami demokracie, humanity a s 
právnym poriadkom. 

3. Práva študenta určuje § 70 zákona, povinnosti študenta určuje § 71 zákona. 
4. Za príkladné plnenie povinností alebo za mimoriadne výsledky nad rámec povinností je 

možné študentovi udeliť na návrh dekana pochvalu, čestné uznanie, mimoriadne 
štipendium, alebo cenu dekana. 

 
 
 
 

Článok 27 
Podmienky prijatia na štúdium 

 
1. Základné podmienky prijatia na štúdium na fakulte sú upravené podľa § 55 a 56 zákona. 
2. Fakulta môže určiť pre prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie 

podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými 
schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia 
umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. 

3. Podmienky prijatia na štúdium na príslušný akademický rok zvlášť pre každý stupeň 
schvaľuje akademický senát fakulty na návrh dekana. 

4. Uchádzač o štúdium akreditovaného študijného programu a uchádzač o rigorózne štúdium 
je povinný v rámci prijímacieho konania preukázať schopnosť komunikácie aspoň 
v jednom vyučovacom jazyku študijného programu. 

 
 

Článok 28 
Študentská samospráva 

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

disciplinárnej komisii fakulty, obyčajne aj v poradných orgánoch dekana a v študentskej 
samospráve fakulty, ktorá ako samosprávny orgán študentov participuje na reprezentácii 
záujmov študentov fakulty. 

2. Študentská samospráva fakulty podáva návrhy na členov do jednotlivých komisií na 
vymenovanie dekanovi. 

3. Študentská samospráva fakulty je súčasťou študentskej samosprávy univerzity a pracuje na 
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základe vlastných vnútorných predpisov. Členovia študentskej samosprávy sa volia tajným 
hlasovaním členmi študentskej časti akademickej obce. 

4. Vnútorné predpisy študentskej samosprávy fakulty a zoznam jej vedúcich predstaviteľov sa 
po každej zmene odovzdajú bez zbytočného odkladu na dekanát fakulty. 

 
 
 

Článok 29 
Sociálna podpora študentov  

 
1. Študentovi fakulty môže dekan navrhnúť štipendium štipendijnej komisii univerzity za 

podmienok a v rozsahu určenom štipendijným poriadkom univerzity. 
  

 
 

Článok 30 
Celoživotné vzdelávanie občanov 

1. Fakulta umožňuje celoživotné vzdelávanie občanov. Druhom celoživotného 
vzdelávania občanov je aj konanie rigoróznych skúšok, obhajoba rigoróznych prác a 
priznávanie akademických titulov podľa § 54 zákona. Podrobnosti upraví poriadok 
fakulty o celoživotnom vzdelávaní občanov, ktorý na návrh dekana a po vyjadrení 
akademického senátu fakulty schvaľuje vedecká rada fakulty. 

 
 
 
 

SIEDMA ČASŤ 
VNÚTORNÉ PREDPISY FAKULTY 

 
Článok 31 

Vnútorné predpisy fakulty 
 
1. Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej 

pôsobnosti, a jej vzťah k univerzite, ak nie sú upravené zákonom.  
2. Vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 a 3 zákona sú: 
 a) Štatút Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho (inde len „štatút 

fakulty“), 
 b) Organizačný poriadok Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho (inde 

len „organizačný poriadok fakulty“), 
 c) Zásady volieb do Akademického senátu Reformovanej teologickej fakulty Univerzity 

J. Selyeho (inde len „zásady volieb do akademického senátu fakulty“), 
 d) Rokovací poriadok Akademického senátu Reformovanej teologickej fakulty 

Univerzity J. Selyeho (inde len „rokovací poriadok akademického senátu fakulty“), 
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 e) Rokovací poriadok Vedeckej rady Reformovanej teologickej fakulty Univerzity 
J. Selyeho (inde len „rokovací poriadok vedeckej rady fakulty“), 

 f) predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém univerzity v podmienkach fakulty, ak to 
vyžaduje vnútorný systém univerzity, 

 g) Disciplinárny poriadok Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho pre 
študentov (inde len „disciplinárny poriadok fakulty pre študentov“), 

 h) Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Reformovanej teologickej fakulty 
Univerzity J. Selyeho pre študentov (inde len „rokovací poriadok disciplinárnej 
komisie fakulty pre študentov“). 

3. Vnútorné predpisy fakulty sa vydávajú v jazyku slovenskom. Pre lepšiu informovanosť 
zainteresovaných fakulta môže vydať vnútorné predpisy fakulty aj v inom jazyku.  

4. Štatút fakulty je základným normatívno-právnym, organizačným a riadiacim predpisom 
fakulty. Štatút fakulty podlieha schváleniu akademickým senátom UJS a nadobúda platnosť 
dňom jeho schválenia v akademickom senáte UJS. 

5. Ostatné vnútorné predpisy okrem rokovacieho poriadku vedeckej rady fakulty nadobúdajú 
platnosť ich schválením v akademickom senáte fakulty. Rokovací poriadok vedeckej rady 
fakulty nadobúda platnosť jeho schválením vo vedeckej rade fakulty. 

6. Ak ide o vnútorné predpisy, ktoré nepatria podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
do samosprávnej pôsobnosti fakulty, ale boli prijaté fakultou na základe splnomocnenia 
univerzity, nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia orgánom akademickej samosprávy 
fakulty, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo vnútorné predpisy univerzity 
neustanovujú inak. 

7. Vnútorné predpisy fakulty nadobúdajú účinnosť dňom v nich uvedeným ako deň 
nadobudnutia účinnosti, ale deň nadobudnutia účinnosti nemôže byť skorší ako deň 
nadobudnutia platnosti. Ak nie je deň účinnosti vo vnútornom predpise uvedený, nadobúda 
účinnosť dňom nadobudnutia platnosti. 

8. Platné a účinné vnútorné predpisy vydáva dekan; ak ide o vnútorné predpisy prijaté 
akademickým senátom fakulty, za súčinnosti predsedu akademického senátu fakulty. 
Podpísané originály vnútorných predpisov sa uschovávajú na dekanáte. V Akademickom 
informačnom systéme univerzity sa zverejňujú všetky (aj už neplatné) vnútorné predpisy 
fakulty a ich dodatky. Na webovom sídle fakulty sa zverejňujú iba aktualizované, 
kompletné znenia vnútorných predpisov, v ktorom sú zapracované všetky platné a účinné 
dodatky. 

 
 

Článok 32 
Vnútorné riadiace akty fakulty 

 
1. Orgány akademickej samosprávy fakulty – a ďalšie orgány fakulty (komisie, rady) ak im 

takúto právomoc udeľuje niektorý všeobecne záväzný právny predpis, vnútorný predpis 
univerzity alebo fakulty – sú oprávnení vydať vnútorné akty riadenia fakulty. 

2. Vnútorné akty riadenia fakulty musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty. Vnútorné akty riadenia fakulty 
sú najmä: 
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a) smernice, 
b) zásady, 
c) nariadenia, 
d) príkazy, 
e) oznamy. 

3. Smernice a zásady sú vnútornými riadiacimi a organizačnými aktmi fakulty, ktoré sú 
záväzné pre všetkých členov akademickej obce fakulty, ďalších zamestnancov fakulty a 
ďalšie osoby (napr. osoby prijaté na rigorózne konanie) na základe všeobecne záväzného 
právneho predpisu, ak v smerniciach nie je uvedené inak. Po prerokovaní v kolégiu dekana 
ich podpisuje a vydáva dekan. Deň nadobudnutia platnosti a účinnosti je v smernici alebo 
v zásadách konkrétne uvedený. 

4.  Nariadenia a príkazy majú charakter individuálneho riadiaceho aktu, ktorý sa vzťahuje na 
konkrétny prípad alebo skupinu prípadov. Podpisuje a vydáva ich dekan. Deň nadobudnutia 
platnosti a účinnosti je v príkaze konkrétne uvedený. 

5. Vnútorné akty riadenia, ktoré upravujú vnútroorganizačné a riadiace záležitosti sa 
zverejňujú len v Akademickom informačnom systéme univerzity pre zainteresovaných 
subjektov (zamestnanci, študenti). Ostatné vnútorné akty riadenia sa zverejňujú aj 
na webovom sídle fakulty.  

6. Podpísané originály vnútorných riadiacich aktov sa uschovávajú na dekanáte. 
 

 
ÔSMA ČASŤ 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA AKADEMICKÝCH INSÍGNIÍ A PEČIATKY FAKULTY 
 

Článok 33 
Akademické insígnie a znaky 

 
1. Fakulta má právo používať svoje akademické insígnie v súlade s tradíciami univerzity a 

fakulty. Akademické insígnie fakulty sú symbolom historických tradícií a postavenia 
fakulty,  právomocí a zodpovednosti, slobody RTF UJS. 

2. Akademickými insígniami fakulty sú: 
reťaz dekana a prodekanov, 

3. Znak (logo) fakulty tvorí kruhový tvar s nápisom  J. SELYE UNIVERSITAS 
hore,  FACULTAS THEOLOGICAE REFORMATAE  dole a erbom vo vnútri.  

4.  Taláre fakulty sú pri slávnostných príležitostiach oprávnení používať dekan, prodekani, 
predseda akademického senátu fakulty, profesori, docenti, vedúci katedier a podľa 
rozhodnutia dekana aj iní vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci fakulty a jej 
významní hostia. Potrebná dokumentácia talárov je uložená v archíve univerzity. Spôsob 
používania talárov upravuje vnútorný predpis / riadiaci akt univerzity. 

5. Dokumentácia insígnií fakulty je uložená v archíve univerzity. Spôsob používania 
akademických insígnií ustanovuje vnútorný predpis / riadiaci akt univerzity. 

6. Akademické insígnie sú používané najmä pri imatrikuláciách a promóciách, pri 
slávnostných zasadnutiach akademického senátu a vedeckej rady a pri príležitosti otvorenia 
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alebo skončenia významných akcií vedeckého života. 
7. Akademické insígnie sú neodcudziteľným majetkom univerzity a musia byť chránené 

spôsobom zodpovedajúcim ich významu. 
 
 

Článok 34 
Pečiatky fakulty 

 
1. Fakulta je oprávnená používať okrúhlu pečiatku podľa § 108 ods. 5 zákona.  Pečať RTF 

UJS tvorí kruh s nápisom „Univerzita J. Selyeho Reformovaná teologická fakulta“. Vo 
vnútri kruhovej pečiatky je štátny znak Slovenskej republiky.  

 
2. V úradnom styku RTF UJS sa používa aj úradná okrúhla pečiatka s nápisom "Univerzita 

J. Selyeho  Reformovaná teologická fakulta * Selye János Egyetem  Református 
Teológiai Kara". Vo vnútri kruhovej pečiatky je logo Univerzity J. Selyeho.  

3. Fakulta je oprávnená používať a používať podlhovastú (nápisovú) pečiatku s textom názvu 
univerzity a fakulty v slovenskom a maďarskom jazyku, sídla a adresy fakulty. 

4.  Pravidlá používania pečiatok upravuje vnútorný predpis / riadiaci akt univerzity. 
5. Dekan fakulty má právo uvádzať svoj podpis vo funkcii dekana na písomnostiach 

týkajúcich sa vecí, o ktorých dekan rozhoduje v rámci svojich kompetencií a v mene fakulty 
a používa sa pečiatka fakulty. Pri podpise dekana budú vypísané: jeho titul(y) pred menom, 
meno a priezvisko, titul(y) za menom, a pod tým je uvedené „dekan  Reformovanej 
teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho“ alebo „dekan RTF UJS“, v maďarskom jazyku: 
„a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara dékánja“ alebo „a SJE RTK dékánja“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIATA ČASŤ 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
Článok 35 

Výkladové pravidlo 
 

1. Výklad ustanovení tohto štatútu a vnútorných predpisov fakulty, ktoré schvaľuje 
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akademický senát fakulty, ak je vec sporná, podáva v lehote 30 dní od podania návrhu dekan 
fakulty po porade s predsedníctvom akademického senátu fakulty. Ak sa akademický senát 
fakulty nevyjadrí k výkladu vnútorného predpisu fakulty do 30 dní od jeho podania, platí, 
že akademický senát fakulty výklad schválil. Akademický senát fakulty môže v lehote 30 
dní od podania výkladu tento zamietnuť a podať sám výklad. Osobitné ustanovenia o 
výklade vnútorných predpisov fakulty schvaľovaných akademickým senátom fakulty, ktoré 
sú súčasťou textu týchto vnútorných predpisov fakulty, nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

2. Výklad ostatných vnútorných predpisov a riadiacich aktov fakulty, ak je vec sporná, podáva 
dekan v lehote 15 dní od podania návrhu. 

3. Návrh na podanie výkladu vnútorných predpisov fakulty podľa ods. 1 a 2 môže podať 
ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty. 

 
 

Článok 36 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Na účely zabezpečovania úloh fakulty, najmä rozhodovania v prijímacom konaní, 

rozhodovania vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov, 
vydávania dokladov o štúdiu a vydávania dokladov o absolvovaní štúdia je fakulta 
oprávnená bez súhlasu dotknutej osoby získavať aj osobné údaje kopírovaním, skenovaním 
alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu 
nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. 

2. Fakulta je oprávnená zo vzdelávacích činností vyhotovovať zvukový záznam alebo 
audiovizuálny záznam v rozsahu nevyhnutnom na vedecké účely a študijné účely. Fakulta 
môže vykonávať aj verejný prenos vzdelávacej činnosti, najmä verejný prenos prednášky. 

3. Na účely prezentácie fakulty je fakulta oprávnená v časopise, ktorý vydáva, publikovať 
články, rozhovory, prezentačné fotografie a údaje dotknutých zamestnancov a študentov 
v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-
pedagogický titul, vedecká hodnosť, názov študijného programu, na ktorého je študent 
zapísaný, názov fakulty, ktorá tento študijný program uskutočňuje a názov študijného 
odboru, v ktorom sa tento študijný program uskutočňuje, názov pracovísk zamestnanca, 
jeho pracovné zaradenie alebo funkciu. 

 
 

Článok 37 
Zrušovacie a prechodné ustanovenia 

 
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa zrušuje Štatút RTF UJS schválený AS RTF 

UJS fakulty dňa 27. 11. 2013 a AS UJS dňa 19. 12. 2013. 
2. Vymenovania alebo voľby akademických funkcionárov, vedúcich zamestnancov a orgánov 

akademickej samosprávy fakulty a ich členov a ich funkčné obdobia podľa predošlého 
štatútu zostávajú týmto štatútom nedotknuté. 
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3. Vnútorné predpisy a riadiace akty fakulty platné a účinné pred dňom nadobudnutia platnosti 
a účinnosti tohto štatútu ostávajú platné a účinné s výnimkou tých ustanovení, ktoré sú v 
rozpore s týmto štatútom. 

 
 
 

Článok 38 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento štatút bol schválený akademickým senátom RTF UJS dňa 30.01.2020 
2. Tento štatút bol schválený akademickým senátom UJS dňa   10.03.2021 
3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa schválenia v akademickom senáte 

univerzity. 
 
 
 
 
 

 
…………………………. 
Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.  

predseda AS RTF UJS 

 
…………………………. 

ThDr. Somogyi Alfréd, PhD. 
dekan RTF UJS 

 
 
 

…………………………. 
PaedDr. Andrea Puskás, PhD. 

predseda AS UJS 
 


