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ÚVOD 

 

Hodnotenie úrovne Univerzity J. Selyeho v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2012 

vychádza zo Správy o činnosti UJS za rok 2012, a z údajov o vedeckovýskumnej činnosti 

jednotlivých fakúlt UJS. Hlavným cieľom predkladanej správy je v podobe prehľadných 

údajov vytvoriť ucelený obraz o vedeckovýskumnej činnosti na Univerzite J. Selyeho v roku 

2012. 

 

Predkladaná hodnotiaca správa pozostáva z piatich častí. Prvá časť hodnotí výsledky 

výskumu a vývoja, kde je zahrnutá úspešnosť v získavaní výskumných projektov ako zdrojov 

financovania výskumu a vývoja, organizácia vedeckých konferencií, seminárov, výstav a 

iných odborných a umeleckých podujatí, edičná a publikačná činnosť a ocenenia výsledkov 

výskumu a vývoja v roku 2012. Druhá časť sa zameriava na infraštruktúru výskumu a vývoja, 

kde sú zaradené údaje o ľudských zdrojoch potrebných na uskutočňovanie výskumu a vývoja 

a materiálne vybavenie, technické zariadenia a služby potrebné pre uskutočňovanie výskumu 

a vývoja. V tretej časti uvádzame údaje o kvalifikačnom postupe zamestnancov na UJS v 

Komárne v roku 2012. Celkové hodnotenie a závery pre rozvíjanie výskumu a vývoja tvoria 

štvrtú časť hodnotiacej správy. Správu dopĺňajú prílohy: Prehľad vedeckých projektov 

riešených v roku 2012 na UJS a Prehľad publikačnej činnosti za rok 2012 na UJS, ktoré sú 

zahrnuté do piatej časti. 
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1 VÝSLEDKY VÝSKUMU, VÝVOJA NA UJS V ROKU 2012 

 

1.1 Úspešnosť UJS v Komárne v získavaní projektov výskumu a vývoja ako zdrojov 

financovania VaV v roku 2012  

 

Vedecko-výskumná činnosť vedecko-pedagogických pracovníkov UJS je zameraná hlavne na 

rozvoj vedných oblastí, ktoré tvoria základ vyučovacích predmetov jednotlivých študijných 

programoch, úlohy, ktoré sú viazané na spoluprácu teórie s praxou i úlohy orientované na 

aktuálne otázky spoločenského života. V tomto zmysle sú jednotlivé vedecko-výskumné 

úlohy riešené ako súčasti medzinárodných projektov podporované európskou organizáciou, 

ďalšie sú riešené ako projekty Vedeckej a edukačnej grantovej agentúry (VEGA) a Kultúrnej 

a edukačnej grantovej agentúry (KEGA).  

Ako ukazuje prehľad domácich vedecko-výskumných projektov, ktoré sú zaradené a 

financované rozličnými zdrojmi, do ich riešenia bolo zapojených cca 32 vedecko-

pedagogických pracovníkov UJS. Na riešení domácich vedecko-výskumných projektov 

projektov neparticipovali študenti UJS. 

V roku 2012 bolo na univerzite riešených 7 vedeckých projektov podporovaných z domácich 

grantových schém – 3 projekty VEGA, 4 projektov KEGA, Z ďalších domácich grantov sme 

získali 3 projekty od Úradu vlády, 1 projekt od Stredoeurópskej nadácie, 1 projekt od Nadácie 

Slovnaft a 2 projekty od Environmentálneho fondu . V kategórii zahraničné granty v roku 

2012 sme získali podporu od Ministerstva pre národné zdroje, od fondu Gábora Bethlena, od 

International Visegrad Fund, od Národnej kancelárie CEEPUS, od Národnej kancelárie 

Erasmus, od Nadácie pre spoločné pracovné miesta.  

 

1.1.1. Projekty podporované z domácich grantových schém 

 

V roku 2012 bolo na univerzite riešených 7 projektov podporovaných z domácich grantových 

schém. Z hľadiska vnútornej štruktúry boli riešené 3 projekty VEGA, 4 projekty KEGA. Z 

ďalších domácich grantov sme získali 3 projekty od Úradu vlády SR a 1 projekt od 

Stredoeurópskej nadácie, 1 projekt od Nadácie Slovnaft a 2 projekty od Environmentálneho 

fondu.  

Úspešnosť UJS v podávaní domácich projektov v roku 2012 v jednotlivých výzvach:  

VEGA: (počet podaných nových projektov: 4 /2 počet podporených projektov: 1) úspešnosť: 

50 percentná 

KEGA: (počet podaných nových projektov: 6 / počet podporených projektov: 2. Úspešnosť v 

podávaní projektov je 33 percentná.   

APVV: (počet podaných nových projektov: 1 / počet podporených projektov: 0, Úspešnosť v 

podávaní projektov je 0 percentná  

Iné domáce granty: počet podaných projektov: 8, počet podporených projektov 7, pričom 

jeden projekt bol neúspešný. Úspešnosť: 87 % 

 

1.1.1.1 Projekty riešené ako súčasť grantov Vedeckej a edukačnej grantovej agentúry 

(VEGA) 

 

Vedecká a edukačná grantová agentúra je zameraná na riešenie úloh základného výskumu a 

zabezpečuje riešenie úloh, ktoré garantuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a 

Slovenská akadémia vied. Jednotlivé projekty, ktoré do VEGA predkladajú riešiteľské 

kolektívy, sú hodnotené v 13 komisiách. Na základe kvality projektu a jeho aktuálnosti sú 
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riešiteľom prideľované prostriedky podporujúce aktivity v oblasti riešenia jednotlivých 

vedecko-výskumných úloh. V roku 2012 boli na UJS v procese riešenia projekty VEGA v 

nasledovnom tematickom znení: 

V roku 2012 boli na UJS v procese riešenia projekty VEGA v nasledovnom tematickom 

znení: 

1. Rozdelenie postupností a ich aplikácie, aditívne miery množín prirodzených čísel. 

(hlavný riešiteľ Doc. RNDr. János Tóth, PhD.) 

2. Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne 

vzdelávanie (hlavný riešiteľ Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.) 

3. Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938). (vedúci 

spolupracujúceho pracoviska: Doc.Attila Simon, PhD.) 

 

Podrobné údaje o riešených VEGA projektoch na UJS v roku 2012 uvádza Tab. č. 1.  
 

Graf č. 1 Počet riešených projektov VEGA na UJS v období od 2008 do 2012 

 

 

 
Graf č. 2 Objem získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov VEGA na UJS v období od 2008 do 

2012 
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Tab. č. 1: Prehľad projektov VEGA riešených v roku 2012 na univerzite s prehľadom finančných prostriedkov aj 

za ich predošlé obdobie. 
 

Por. 

číslo 
Názov projektu 

Zodpovedný 

riešiteľ  

alebo 

Vedúci 

spolupracujúceho 

pracoviska 

Číslo 

projektu 

Dátum  

začiatku  

riešenia  

projektu 

Dátum  

skončeni

a 

 riešenia 

 projektu 

Objem 

finančných  

prostriedko

v  

poskytnutýc

h pre  

VS v 2010  v 

EUR 

Objem 

finančných  

prostriedko

v  

poskytnutýc

h pre  

VS v 2011  v 

EUR 

Objem 

finančných  

prostriedko

v  

poskytnutýc

h pre  

VS v 2012  v 

EUR 

1 

Rozdelenie postupností a ich 

aplikácie, aditívne miery 

množín prirodzených čísel 

Doc. RNDr. János 

Tóth, PhD. 
1/1022/12 2012 2014 - - 1872 

2 

Špecifické matematické 

poznatky učiteľov 

matamatiky pre primárne a 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 

Doc. RNDr. Edita 

Partová, CSc. 
1/0534/11 2011 2013 – 2859 5012 

3 

Československá republika a 

maďarská menšina na 

Slovensku (1930-1938) 

Doc. Attila Simon, 

PhD 
2/0023/12 2012 2015 - - 1742 

 

 

Stručný opis projektov VEGA 

 

Rozdelenie postupností a ich aplikácie, aditívne miery množín prirodzených čísel 

Projekt VEGA č. 1/1022/12 

Ciele a výsledky projektu: 

Projekt patrí do tzv. pravdepodobnostnej teórie čísel, špeciálne do teórie rovnomerne 

rozdelených postupností. Jedným z hlavných cieľov projektu je odvodiť nové výsledky vo 

všeobecnej teórii distribučných funkcií postupností, ktorá nie je dostatočne prepracovaná. 

Ďalej skúma množinu všetkých distribučných funkcií blokových postupností. Cieľom je nájsť 

nutné a postačujúce podmienky na to, aby bloková postupnosť mala asymptotickú distribučnú 

funkciu. Skúma aj vlastnosti a vzájomné vzťahy vážených hustôt množín prirodzených čísel, 

ktoré sú dané váhovými funkciami na množine prirodzených čísel. Zovšeobecňujú sa už 

známe výsledky súvisiace s hustotami danými váhovými funkciami typu n^a.  

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 5 z UJS a 2 zo SAV 

(vrátane zodpovedných riešiteľov).  

 

Špecifické matematické poznatky učiteľov matematiky pre primárne a nižšie sekundárne 

vzdelávanie 

Projekt VEGA číslo: 1/0534/11 

Ciele projektu:  

Projekt je zameraný na výskum merateľnosti matematických kompetencií učiteľov 

matematiky. Cieľom je skúmať vhodnosť meracieho nástroja , ktorý sa bude vyvíjať v 

spolupráci s expertmi na Central Michigan University v USA. Ambíciou riešiteľov je tvorbu a 

testovanie nástroja rozšíriť na celé Slovensko, preto sa riešiteľský kolektív skladá z expertov z 

viacerých pracovísk. 

Riešiteľské pracovisko: 4 z UJS, Pedagogická fakulta v Komárne 
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Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) 

Projekt VEGA č. 2/0023/12 

Ciele projektu:  

Projekt je zameraný na základný archívny výskum základných otázok politických dejín 

maďarskej minority v druhom desaťročí existencie Československej republiky. Pracovníci 

Katedry histórie PF UJS skúmajú archiválie predovšetkým z tematických okruhov a činnosti 

politických strán, ideologických zoskupení maďarskej menšiny, problémy vzťahov medzi 

štátnou mocou ČSR a maďarskými politickými aktivitami, kontakty maďarských politikov s 

vládou Maďarského kráľovstva, ako aj spoluprácu nemeckých a maďarských politických 

subjektov. Výskum sa realizuje v spolupráci so Spoločenskovedným ústavom SAV v 

Košiciach. Vedúcim projektu je vedecký pracovník SpVÚ SAV Olejník Milan, Mgr. PhD.. Z 

Katedry histórie PF UJS realizátorom výskumu je Attila Simon, PhD., spoluriešiteľom je doc. 

László Szarka, CSc. A Mgr. Arpád Popély, PhD. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 3 (vrátane zodpovedných 

riešiteľov) 

 

1.1.1.2 Projekty riešené ako súčasť grantov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry 

(KEGA) 

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra je orientovaná na riešenie úloh aplikovaného výskumu 

a je riadená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. V tejto grantovej agentúre 

vyhlasuje minister školstva od roku 2001 okruhy pre riešenie jednotlivých problémov. Pre rok 

2012 boli vyhlásené štyri priority výzvy. Projekt KEGA, ktorý bol ukončený pod vedením 

prof. Ing. Jána  Stoffu, DrSc. v roku 2011 (Terminologická kultúra v oblasti elektronického 

vzdelávania), bol zaradení medzi 6 najúspešnejších projektov  KEGA  v roku 2012 a získal 

záverečné hodnotenie: „Splnil ciele excelentne”. 

V roku 2012 boli riešené na UJS 4 vedecko-výskumné projekty KEGA v nasledovnom 

tematickom znení: 

1. Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní (hlavný 

riešiteľ prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.) 

2. Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov 

(hlavný riešiteľ RNDr. Peter Csiba, PhD.) 

3. Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na 

Slovensku (hlavný riešiteľ Mgr. Attila Mészáros, PhD.) 

4. Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie (zodpovedný riešiteľ 

spoluriešiteľského pracoviska PaedDr. Melinda Nagy, PhD.) 

Podrobné údaje o riešených KEGA projektoch na UJS v roku 2012 uvádza Tab. č. 2.  

 

Stručný opis projektov KEGA 

 

Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní 

Projekt KEGA č. 004UJS-4/2011 

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je získanie nových poznatkov o koncepcii, 

potrebnej štruktúre a didaktických vlastnostiach animačno-simulačných modelov (ASM), 

ktoré majú slúžiť ako efektívny a účinný nástroj na prezentovanie učebnej látky, pri ktorom sa 

podnecuje vlastné tvorivé myslenie a aktivita edukantov. Na základe experimentovania s 
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animačno-simulačným modelom vybraného objektu používateľ získava nové poznatky o 

skúmanom objekte, ktorý je predmetom vzdelávania. 

Pomocou aktívneho učenia sa chceme podporiť využívanie nových technológií vzdelávania 

s cieľom zvýšiť úroveň vzdelanosti a pripravenosti edukantov na život v informačnej 

spoločnosti založenej na znalostiach. Chceme tým zvýšiť ich šancu na uplatnenie sa v živote 

a na pracovnom trhu. Ďalším cieľom je skúmanie metodologických aspektov využívania 

modelovania a simulácie pri počítačom podporovanej výučbe informatiky a súvisiacich 

predmetov na VŠ, pri ktorom sa použijú moderné informačné, komunikačné a vizualizačné 

technológie. Čiastočným cieľom projektu je zmonitorovanie afinity k týmto elektronickým 

pomôckam počas štúdia a samoštúdia, a tiež preverenie záujmu zo strany lektorov využívať 

tieto pomôcky vo vzdelávacom procese. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 7 

 

Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na 

Slovensku 

Projekt KEGA č. 004UJS-4/2012 

Ciele a výsledky projektu: 

Cieľom projektu je vytvoriť elektronické odborné publikácie na prípravu učiteľov v súlade s 

modernými metódami tvorby interaktívnych výučbových materiálov. Publikácie budú 

zverejnené na špeciálnej webstránke univerzity - vo forme samostatného webového portálu -, 

čím bude zabezpečená bezplatná dostupnosť materiálov nielen pre študentov univerzity, ale 

rovnako aj pre učiteľov škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj pre širokú odbornú 

verejnosť na Slovensku aj v zahraničí. 

Vedúci projektu: Mgr. Attila Mészáros, PhD. 

Celkový počet osôb zapojených do realizácie projektu: 5 

 

Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie 

Projekt KEGA č.016PU-4/2012 

Ciele a výsledky projektu: 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vysokoškolskej učebnice a návodov k praktickým 

cvičeniam so zameraním na environmentálnu fyziológiu živočíchov a človeka pre študentov 

prírodovedných odborov. Učebné texty budú obsahovať teoretické poznatky z oblasti 

ekofyziológie živočíchov a človeka, rozšírené o možnosti modelovania fyziologických 

procesov a funkcií prostredníctvom multimédií. Návody praktických cvičení umožnia 

študentom uplatnenie teoretických poznatkov v praxi, predtlačená forma protokolu zjednoduší 

prípravný proces a ušetrí pracovný čas cvičenia. Navrhované učebné texty budú zohľadňovať 

súčasné prepojenie fyziológie, správania sa živočíchov v ich životnom prostredí a adaptácie. 

Počet tvorivých zamestnancov:  

Vedúca spoluriešiteľského pracoviska: PaedDr. Melinda Nagy, PhD. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 1 z PF UJS (a 6 z PU) 

 

Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov 

Projekt KEGA č. 001UJS-4/2011 
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Ciele projektu: Prvotným cieľom projektu je oboznámiť šíršiu odbornú verejnosť s 

možnosťami softvéru GeoGebra a na základe toho vybudovať používateľskú komunitu, ktorá 

by mohla prispieť k zlepšeniu vyučovania matematiky.  

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 4 UJS, 2 STU, 2 UK, 5 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

 
Tabuľka 1 Prehľad projektov KEGA riešených v roku 2012 na univerzite s prehľadom finančných 

prostriedkov aj za predošlé obdobie 

 

Por. 

číslo 
Názov projektu 

Zodpovedný 

riešiteľ  

alebo 

Vedúci 

spolupracujúceho 

pracoviska 

Číslo 

projektu 

Dátum 

začiatku 

riešenia 

projekt

u 

Dátum 

skončeni

a 

riešenia 

projektu 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutýc

h 

pre VS  

v 2010 

v EUR 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutýc

h 

pre VS  

v 2011 

v EUR 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutýc

h 

pre VS  

v 2012 

v EUR 

1 

Vzdelávací portál 

pre učiteľov a 

študentov škôl s 

vyučovacím 

jazykom 

maďarským na 

Slovensku. 

Mgr. Attila 

Mészáros, PhD.. 

04UJS-

4/2012 
2012 2014 – – 14185 

2 

Modelovanie a 

animačno-

simulačné 

modely v 

elektronickom 

vzdelávaní 

prof. Ing. Veronika 

Stoffová, CSc. 

004UJS-

4/2011 
2011 2013 – 6041 7828 

3 

Podpora výučby 

matematiky 

pomocou voľne 

dostupných 

matematických 

softvérov 

RNDr. Peter 

Csiba, PhD. 

001UJS-

4/2011 
2011 2013 – 976 810 

4 

Fyziológia 

živočíchov a 

človeka, 

adaptácia a 

životné 

prostredie 

PaedDr. Melinda 

Nagy, PhD. 

016PU-

4/2012 
2012 2014 –  1119 

 
Graf č. 3 Počet riešených projektov KEGA na UJS v období od 2008 do 2012 
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Graf č. 4 Objem získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov KEGA na UJS v období od 2008 do 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3 Projekty riešené ako súčasť dotačnej schémy Environmentálneho fondu 

 

Poslanie Environmentálneho fondu vyplýva zo zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom 

fonde a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Environmentálny fond je zriadený na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné 

prostredie na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. V súlade s citovaným zákonom o fonde 

prostriedky Environmentálneho fondu možno poskytnúť a použiť aj na: 

1. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,  

2. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia 

V roku 2012 boli v procese riešenia projekty Environmentálneho fondu nasledovnom 

tematickom znení: 

1. Vysokoškolské učebnice na vyučovanie ekologických disciplín aktuálnych a 

plánovaných študijných programov Pedagogickej fakulty UJS (Koordinátor projektu: 

PaedDr. Melinda Nagy, PhD.) V rámci projektu sa pripravia publikácie: Základy 

systému krytosemenných rastlín – A zárvatermő növények rendszerének alapjai a 

Ekologická antropológia – Ökológiai antropológia. Zdrojom na vypracovanie 

vysokoškolských učebníc sú už publikované domáce a zahraničné učebnice, ako aj 

publikácie z doterajších výskumov autorov, a zatiaľ nepublikované nazhromaždené 

poznatky z vybraných oblastí.Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie 

projektu: 4 z UJS 

2. Prírodnoochranárske a humánno-ekologické výskumy vo vybraných oblastiach 

južného Slovenska (Koordinátor projektu: PaedDr. Melinda Nagy, PhD.). V priebehu 

rokov 2012 až 2015 bude realizovaná prieskumná a výskumná činnosť zameraná na 

zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia, v rámci ktorej bude na vybraných 

územiach južného Slovenska realizovaný výskum zameraný na flóru, faunu a 
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chemické ukazovatele environmentu a na správanie sa rómskej a nerómskej populácie 

vo vzťahu k životnému prostrediu. Terénne práce a následné spracovanie výsledkov 

formou odborných a vedeckých výstupov prispejú k širšiemu pochopeniu tejto 

problematiky. Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 10 z 

UJS 

 

1.1.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém  

 

V kategórii zahraničné granty v roku 2012 sme získali podporu od Ministerstva pre národné 

zdroje, od fondu Gábora Bethlena, od International Visegrad Fund, od Národnej kancelárie 

CEEPUS, od Národnej kancelárie Erasmus, od Nadácie pre spoločné pracovné miesta. 

Úspešnosť UJS v podávaní nových projektov v skupine zahraničné granty: UJS v roku 2012 

podala 7 nových zahraničných grantov. Z toho bolo podporených 6. Nebol úspešný 1 grant. 

Úspešnosť UJS je 86 percentná  

 

Projekty zahraničných vedeckých grantových schém 

V roku 2012 na UJS neboli riešené projekty zo zahraničných vedeckých grantových schém  
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1.2 Organizácia vedeckých konferencií, seminárov, výstav a iných odborných, 

umeleckých podujatí na UJS v roku 2012  

 

Názov: DIDMATTECH 2012 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: Medzinárodná konferencia pod záštitou Prezidenta SR Ivana Gašparoviča 

Organizátor(i): Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky, Komárno, 

Slovenská republika, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika, Eszterházy Károly 

Főiskola, Eger, Maďarsko, Katedra technické a informační výchovy Pedagogickej fakulty PF 

UP v Olomouci, Česká republika, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulty 

humanitných a prírodných vied PU v Prešove, Slovenská republika, Politechnika Radomska 

im. Kazimierza Pułaskiego, Radom, Poľsko, Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowsky, 

Rzeszów, Poľsko 

Instytut Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Poľsko 

Miesto konania: Konferenčné centrum UJS, Komárno 

Termín konania: 10 - 13. september 2012  

Opis akcie: Cieľom konferencie bolo prezentovanie najnovších výsledkov a poznatkov z 

oblasti materiálov a technológií,vrátane vzdelávacích a informačno-komunikačných 

technológií, ako aj poskytnúť účastníkom konferencie možnosť prezentovať výsledky z 

vedeckých výskumov a profesionálnych činností so zameraním na didaktické aspekty 

vzdelávania. 

Konferencia bola určená predovšetkým pre učiteľov, ktorí vyučujú predmety zamerané na 

oblasť materiálov a technológií, príp. používajú vo vyučovaní moderné didaktické 

technológie, digitálne technológie a IKT, ďalej pre výskumných pracovníkov v uvedených 

oblastiach a tiež pre doktorandov, ale i postgraduálnych a nadaných študentov.  

Na konferencii sa zúčastnili (resp. publikovali svoje výsledky v monografii) pracovníci z 

univerzít a vedecko-výskumných pracovísk zo 6 krajín (Poľsko, Slovenská republika, Česká 

republika, Ukrajina, Slovinsko, Maďarsko). Vedeckým garantom a predsedníčkou 

programového výboru konferencie je od roku 2007 Prof. Ing. Veronika Stoffová, 

CSc.Jubilejný charakter 25. ročníka konferencie zvýraznili aj vyznamenania a uznania pre 

zakladajúceho vedeckého garanta, prof. Ing. Jána Stoffu, DrSc. a súčasnú garantku z 

partnerských univerzít, ktoré boli odovzdané počas otváracieho ceremoniálu.Pozvanými 

prednášateľmi boli: Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. – významný slovenský 

matematik;Prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. – medzinárodne uznávaný slovenský 

fyzik;Prof. Dr. Bertalan Komenczi, PhD. – významný maďarský odborník na vzdelávacie 

technológie;Prof. Dr. Zoltán Hauser, PhD. - Prof. Dr. Lajos Kis-Tóth, PhD. – Prof. Ing. 

Veronika Stoffová, CSc. – trojica známych odborníkov v oblasti informatiky a informačných 

technológií. 

V čase konferencie bol vydaný zborník abstraktov príspevkov. Z vybratých príspevkov, ktoré 

prinášajú originálne výsledky boli po konferencii vydané 3 recenzované vedecké monografie 

(v kategórii AED/AEC s ISBN), spolu s abstraktom prednášok pozvaných prednášateľov. 

 

Názov: IV. Medzinárodná vedecká konferencia UJS „Vzdelávanie – Identita –Zdravie“ 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Organizátor(i): UJS v Komárne, Maďarská Zdravotnícka 

Miesto konania: Konferenčné centrum UJS, Komárno 

Termín konania: 13 - 14. september 2012 

Opis akcie:  
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Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a  

pedagogických pracovníkov. Spoluorganizátorom konferencie bola Maďarská Zdravotnícka 

Spoločnosť, preto bola konferencia určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcim sa 

vednými oblasťami: zdravotná výchova, prírodné vedy, humanitné vedy, spoločenské vedy a 

pedagogické vedy, ale vítaní boli aj účastníci z príbuzných odborov. Rokovanie prebiehalo v 

sekciách: Vzdelávanie, Identita a Zdravie a výchova. Plenárne prednášky predniesli Prof. 

ThDr. Vojtech Boháč, PhD.: Identita gréckokatolíkov na Slovensku,  Prof.Dr. Miklós 

Kellermayer:  Viera a veda a  Dr. István Szíjártó, CSc.: Materinský jazyk-záruka zachovania 

národnej identity. Konferencie mala  ..... účastníkov. Z príspevkov bol vydaný zborník. 

 

Názov podujatia: 18. apríl 2012  Vedecká aktivita študentov (VAŠ) – Univerzitné kolo 

Organizátorom Univerzitného kola boli: Univerzita J. Selyeho v Komárne a Študentská 

samospráva Univerzity J. Selyeho v Komárne. VAŠ sa konala pod záštitou rektora UJS, doc. 

RNDr. Jánosa Tótha, PhD. 

Cieľom vedeckej aktivity študentov bolo podnietiť študentov k tvorivej vedeckej alebo 

odbornej činnosti, zvýšiť motiváciu prehĺbením poznania v oblasti vlastného študijného 

odboru, podporiť rozvoj ich nadania a umožniť im prezentáciu výsledkov na UJS postúpením 

aj na ďalších národných a medzinárodných súťažiach. V roku 2012 študenti UJS prezentovali 

svoje práce v nasledovných sekciách: Telesná výchova a športová edukológia, Pedagogické 

vedy, Historické vedy, Teológia, Anglický jazyk a literatúra, Informatika, Ekonomické vedy a 

Maďarský jazyk a literatúra. Do súťaže sa prihlásilo 44 študentov s 41 vedeckými 

študentskými prácami. Z každej sekcie traja víťazi dostali možnosť postúpiť do ďalšie kola a 

boli odmenení motivačným štipendiom 

 

Názov podujatia: Stratégia Dunajského regiónu – Kvalita vody 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia v rámci série medzinárodných konferencií 

DaNet 

Termín konania: 17. februára 2012 

Organizátor: DaNet team, Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége, Magyar 

Nemzeti Vidéki Hálózat, Univerzity. J. Selyeho, Komárno, Slovensko 

Opis: Cieľom série konferencií bolo, aby umožnila informovanie neštátnych organizácií 

(inštitúcie, obce, komory, združenia, cirkvi, podniky a ďalšie mimovládne organizácie) o 

Dunajskej stratégii, aby mali možnosť vytvoriť spoločné komuniké smerom k vládam a EÚ, a 

aby vytvorili sieť DANUBENET for NGOs za účelom podporiť Dunajskú stratégiu. Toto 

poslanie podporuje aj Program Európa pre občanov a Generálne riaditeľstvo pre regionálnu 

politiku Európskej únie. Hlavnou témou konferencie v Komárne bol udržateľný rozvoj povodí 

Dunaja, jeho jedinečne bohaté vodné zdroje a 4. priorita akčného plánu Dunajskej stratégie. 

Na konferencii odzneli dve vedecké prednášky pozvaných odborníkov. Konferencia umožnila 

aj približovanie názorov formou Open Space hlavne pre účastníkov zo Slovenska a 

Maďarska. Na konferenciu sa zaregistrovalo 60 osôb. 

 

Názov: Transboundary symbiosis over the Danube – EU integration between Slovakia and 

Hungary from a local perspective – Cezhraničná symbióza nad Dunajom –  európska 

integrácia medzi Slovenskom a Maďarskom z lokálnej perspektívy 

Organizátori: Katedra dejepisu PF UJS; Slavic Research Center Hokkaido University 

Termín konania: 12. septembra 2012. 10.00 -15.00 

Opis akcie: Na spoločnom sympóziu Katedry dejepisu PF a Slavistického centra University 

Hokkaido v Sappore na základe predchádzajúcej spolupráce sa uskutočnilo spoločné 

sympózium na tému slovensko-maďarskej spolupráce v pohraničnom regióne. Odznelo 
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celkom sedem prednášok. IEDA Osamu (Slavic Research Center, Hokkaido University): 

Academia, Politics, and Civic participation on the Gabcikovo-Nagymaros issue in the 1980s' 

Hungary 

NAGAYO Susumu: (Faculty of Political Science and Economics, Waseda University): A 

Commentary on Dušan Kováč's description of the Slovak – Hungarian Relationship in his 

work A History of Slovakia, NAKAZAWA Tatsuya: (Faculty of Education, Fukui 

University): Boundary Mechanisms in the Formulation of National Identity: A Case Study of 

Students at Selye János University, IIO Tadaki: (Faculty of Contemporary Policy Studies, 

Josai University): Religious factor in the Relationship between Hungary and Slovakia. 

VÁSÁRHELYI, Judit (Ekologické centrum, Budapešť): The Anatomy of the Slovak-

Hungarian Underground Protection of the Danube in the Eighties: Relevant Issues at Present, 

SZARKA, László (PF UJS): Slovensko-maďarský pohraničný región v zrkadle najnovších 

vedeckých výskumov (The Hungarian-Slovak border region in the mirror of the most recent 

Hungarian and Slovak research), VAJDA, Barnabás (PF UJS): The perception of the other 

side in Komárom/Komárno prior and after the Schengen system (in English) 

 

Názov podujatia: ENVIROFILM  

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: pofestivalová prehliadka filmov a beseda 

Termín konania: 7. marca 2012 

Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia SR a Univerzity J. Selyeho, Komárno, 

Slovensko 

Opis: Na UJS v Komárne prebehla pofestivalová prehliadka medzinárodného festivalu filmov 

o životnom prostredí ENVIROFILM 2011. Záujemcovia si v rámci premietania mohli pozrieť 

deväť ocenených filmov s environmentálnou tematikou. Súčasťou podujatia bolo podpísanie 

memoranda o budúcej spolupráci medzi UJS a Ministerstvom životného prostredia SR pri 

zriadení študijného programu environmentálny manažment. Po podpise memoranda sa 

uskutočnila beseda s ministrom životného prostredia SR Józsefom Nagyom, prorektorkou 

UJS pre vedu, výskum a akreditáciu Melindou Nagy a odborníkmi na ochranu životného 

prostredia Rastislavom Rybaničom a Tomášom Kušíkom. Podujatia sa zúčastnilo cca 150 

študentov a vysokoškolských učiteľov. 

 

Názov:Tankönyvkutató szimpózium (Sympózium o výskume učebníc) 

Organizátor(i): Katedra maďarského jazyka a literatúry PF UJS 

Miesto konania: Pedagogická fakulta UJS 

Termín konania: 9. marca 2012 

Opis akcie: Sympózium bolo tretím stretnutím členov variologickej výskumnej skupiny a 

ďalších popredných predstaviteľov jazykovedy a literárnej vedy. Stretnutie bolo zamerané na 

odovzdávanie doterajších skúseností a na prediskutovanie aktuálnych problémov (napr. 

otázka jazykovednej a literárnovednej terminológie v učebniciach maďarského jazyka a 

literatúry, digitálne technológie, didaktická výbava učebníc atď.). 

 

Názov: Nationalitäten und Minderheiten im Donau-Karpatenraum 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Význam podujatia: medzinárodný 

Organizátor(i): PF UJS - spoluorganizátor 

Miesto konania: Univerzita J. Selyeho 

Termín konania: 18. – 21. 10. 2012 

Opis akcie: V spolupráci s Nemecko–maďarskou spoločnosťou (so sídlom v Berlíne) a 

Výskumným centrom európskej etnológie Inštitútu Fórum pre výskum menšín (so sídlom v 
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Komárne) Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho organizovala medzinárodnú vedeckú 

konferenciu na tému národnosti a menšiny v Dunajsko-karpatskom regióne.  Prednášatelia 

a referenti zo Slovenska, Češka, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Srbska, Macedónie 

a Rumunska venovali sa hlavne témam, týkajúcich sa kultúry a dejín etnických menšín 

v danom regióne, a to z  historického, etnologického, sociologického, spoločenského 

a jazykového aspektu. Konferenčným jazykom bola nemčina. 

 

Názov: Interetnikus viszonyok Zoboralján és a szomszédos szlovákiai magyar 

kistérségekben (Interetnické vzťahy v Podzoborí a v susedných malých regiónoch 

s maďarským obyvateľstvom)  

Termín konania: 19.4.2012  

Organizátori: Katedra histórie a Katedra predškolskej výchovy PF UJS, Ústav pre výskum 

menšín Maďarskej akadémie vied 

Na základe spoločných výskumov realizovalo sa pracovné sympózium za účasti 

akademických ústavov z Maďarska, katedier PF UJS a doktorandov, ako aj študentov – 

zapojených do výskumu – na tému etnických zmien a interetnických vzťahov vo vybraných 

lokalitách nitrianskeho, novozámockého a komárňanského okresu. Na sympóziu odznelo 

osem prednášok. Zoltán Ilyés z Výskumného ústavu menšín vo svojom úvodnom referáte 

podal krátky prehľad terénneho výskumu, vo svojej hlavnej prednáške analyzoval katolícku 

pastoračnú prax v Podzoborí. Ostatné referáty sa sústredili na proces rozhodnutia rodičov 

v otázke výberu školy (László Szarka, László Bóna), s demografickými zmenami (László 

Gyurgyík), resp. sa zaoberali ostatnými ťažiskovými otázkami interetnických vzťahov 

skúmaných malých regiónov: zmiešané manželstvá, dvojjazyčnosť. (Ildikó Bajcsyová, Éva 

Szemet), etnické preferencie počas parlamentných volieb (Patrik Tátray). 

 

Názov podujatia: Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben (Obraz 

národa a identita v učebniciach národnostných škôl) 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: medzinárodná konferencia – 2. časť série konferencií 

Termín konania: 24. 4. 2012 

Organizátor: Kultúrny spolok kruhu priateľov Pomuria a Pedagogická fakulta Univerzity J. 

Selyeho, Komárno 

Opis: Naším cieľom bolo zorganizovať podujatia na zvyšovanie efektívnosti pedagogickej 

práce a prispieť aj k jej koordinácii medzi oboma štátmi – Maďarskom a Slovenskom. 

Zamerali sme sa na otázky edukácie a ich súvislosti s národnou identitou, a zároveň chceli 

sme podporiť aj výskum a prieskum v tomto smere na oboch stranách hranice. Naším cieľom 

bolo aj podporovať lepšie vzájomné spoznávanie členov oboch národov a napomáhať vzniku 

a upevňovaniu vzájomnej tolerancie a vzájomného porozumenia medzi národmi. Na 

konferencii pred publikom prednieslo svoje prednášky sedem pozvaných prednášateľov. 

 

Názov podujatia: Možnosti ekologickej a environmentálnej výchovy v rámci vzdelávacích 

programov ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: medzinárodná konferencia 

Termín konania: 7. decembra 2012 

Organizátor: COMENIUS - Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho, n.o., a Katedra 

biológie Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, Slovensko  

Opis: Cieľom konferencie bola prezentácia vedeckých poznatkov – použiteľných aj 

v pedagogickej praxi na ekologickú a environmentálnu výchovu – z oblasti ekológie 

a environmentalistiky významnými odborníkmi. Konferenciou sme chceli osloviť 
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pedagogickú verejnosť pôsobiacu na základných a stredných školách hlavne v okolí 

Komárna, ale aj z ďalších oblastí Slovenska a Maďarska, a študentov učiteľských študijných 

programov. Konferencie sa zúčastnilo cca. 100 osôb. 

 

Názov: Aktuálne otázky folkloristiky v strednej Európe  

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Význam podujatia: medzinárodný 

Organizátor(i): Výskumné centrum európskej etnológie Inštitútu Fórum v Komárne, 

Národopisná spoločnosť Slovenska, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho Katedra 

etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Fórum informačné centrum. 

Miesto konania: Univerzita J. Selyeho v Komárne 

Termín konania: 9. – 10. 11. 2012 

 

Názov: Prírodoveda na každý deň 

Typ podujatia: seminár v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Organizátor(i): Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS 

Miesto konania: Pedagogická fakulta UJS 

Termín konania: november 2012 

 

Názov: Ako počítali naši predkovia 

Typ podujatia: seminár v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Organizátor(i): Katedra modernej filológie PF UJS - British Council 

Miesto konania: Pedagogická fakulta UJS 

Termín konania: november 2012 

 

Názov: „A Series of Seminars on Cambridge ESOL Exams“ 

Typ podujatia: seminár 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Organizátor(i): Katedra modernej filológie PF UJS - British Council 

Miesto konania: Pedagogická fakulta UJS 

Termín konania: 3. decembra 2012 

 

Názov: A tudomány vonzásában (V príťažlivosti vedy) 

Typ podujatia: konferencia s medzinárodnou účasťou 

Organizátor(i): Katedra maďarského jazyka a literatúry PF UJS 

Miesto konania: Pedagogická fakulta UJS 

Termín konania: 5. decembra 2012 

Opis akcie: Konferencia s medzinárodnou účasťou bola organizovaná k 70. výročiu narodenia 

jazykovedca Ottó Vörösa. Na podujatí vystupovali bývalí kolegovia Ottó Vörösa, ktorí sú 

zároveň poprednými predstaviteľmi jazykovedy. Na konferencii sa prediskutovalo niekoľko 

otázok jazykového plánovania, súvislosti jazyka a spoločnosti, aktuálne otázky jazykovej 

politiky atď. 

 

Názov: Mozgás és egészség (Pohyb a zdravie) 

Typ podujatia:konferencia s medzinárodnou účasťou 

Organizátor(i): Katedra telesnej výchovy a športu PF UJS  

Miesto konania: Konferenčné centrum UJS 

Termín konania: 12. decembra 2012, 13:00 
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Opis akcie: Medzinárodná vedecká konferencia mala cieľ uviesť rozmanitosť športovej vedy. 

Účasť bola medzinárodná, kde vystúpili prednášajúci zo Slovenska, Maďarska, USA a Južnej 

Kórey. 

 

Názov: Majorita - menšina - jazykové vzťahy. Maďarsko-slovenské interetnické vzťahy 

v historickom a jazykovednom kontexte  

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: Medzinárodná konferencia 

Organizátor(i): Katedra dejepisu PF UJS;  

Miesto konania: Konferenčné centrum UJS, Komárno 

Termín konania: 13. - 14. 12. 2012. 

Opis akcie: Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum na korektnú odbornú diskusiu 

väčšinového národa a menšín z pohľadu používania jazyka, ktorý v ich vzájomnom vzťahu 

zastupuje ústrednú úlohu. Na konferencii vystúpili s referátmi poprední odborníci – 

jazykovedci, historici, sociológovia – zo Slovenska, z Maďarska a z Rumunska. 

 

Názov: Náboženstvá v okolí starovekého Izraela 

Význam podujatia: medzinárodné sympózium 

Typ podujatia: Sympózium s medzinárodnou účasťou 

Organizátor(i): Katedra Starého zákona RTF UJS;  

Miesto konania: Konferenčné centrum UJS, Komárno 

Termín konania: 11.05.2012   

Opis akcie: Cieľom podujatia bolo oboznámenie zúčastnených s najnovšími výsledkami v 

tejto vednej oblasti a oslovenie doktorandov. 

 

Názov: Spoločenské a ekonomické výzvy v prihraničných regiónoch 

Význam podujatia: medzinárodné sympózium 

Typ podujatia: Sympózium s medzinárodnou účasťou 

Organizátor(i): EF UJS; Vysoká škola EDUTUS, Tatbány Maďarsko 

Miesto konania: Konferenčné centrum UJS, Komárno 

Termín konania: 22.03.2012 

Opis akcie: V rámci odborného seminára odzneli príspevky na témy cezhraničnej spolupráce, 

podpory malých a stredných podnikateľov. Ďalšie preberané oblasti: poľnohospodárstvo, 

turistika a maloobchod. V konferenčnom zborníku bolo publikovaných 24 príspevkov. 

 

 

.
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1.3 Edičná činnosť na UJS v roku 2012 

 

Univerzita J. Selyeho podporuje vydávanie periodických a neperiodických dokumentov v 

tlačenej i elektronickej podobe, ktoré zabezpečujú študijný proces, elektronické vzdelávanie, 

prezentujú vedecké výsledky dosiahnuté na jednotlivých fakultách a univerzitných 

pracoviskách UJS. 

UJS v roku 2012 realizovala edičnú činnosť prostredníctvom edičných rád jednotlivých 

fakúlt. 

Celkovo bolo v uplynulom roku vydaných 39 publikácií, z nich 14 monografií, 14 zborníkov, 

8 učebných textov, 2 periodických publikácií a 1 publikácií iného typu (Tab. č. 3). 

 
Tab. č. 3: Zoznam publikácií vydaných v roku 2012 Univerzitou J. Selyeho v Komárne 

 

Autor Názov 
Druh 

publikácie 
ISBN 

EF    

Sánta Szilárd E-studies 

Periodická 

vedecká 

publikácia 

ISSN 138-1598 

Árki Zuzana  

Možnosti skúmania schopnosti 

žiakov základných a stredných škôl 

riešiť problémové úlohy z teória 

čísel 

CD- zborník 
ISBN 978-80-

8122-066-1 

Csiba Peter GeoGebra v praxi CD- zborník 
ISBN 978-80-

8122-067-8 

Jaruska Ladislav 

Zavedenie vybraných 

prírodovedných základných 

pojmov na ZŠ 

učebné texty 
ISBN 978-80-

8122-059-3 

Fehér Zoltán 
Vybrané ddaktické aspekty 

vyučovania kombinatoriky 
monografia 

ISBN 978-80-

8122-060-9 

Fekete Pál Ekonomika poľnohospodárstva EÚ monografia 
ISBN 978-80-

8122-061-6 

Edic. 

Az emberi erőforrás menedzsment 

gyakorlata Magyarország-

Szlovákia 2011. Riadenie ľudských 

zdrojov v praxi Maďarsko-

Slovensko 2011 

monografia 
ISBN 978-80-

8122-062-3 

Mura Ladislav, 

Slávka Čepelová, 

Anton Heretik 

Kapitoly z pracovnej a manžérskej 

psychológie 
učebné texty 

ISBN 978-80-

8122-055-5 

Végh Ladislav Programozás Delphiben I. CD- zborník 
ISBN 978-80-

8122-050-0 

Végh Ladislav Programozás Delphiben II. CD- zborník 
ISBN 978-80-

8122-051-7 

Mura Ladislav Úvod do podnikania monografia 
ISBN 978-80-

8122-049-4 

Edic. 
Vállalatok nemzetközivé 

vállásának elméleti háttere 
monografia 

ISBN 978-80-

8122-048-7 

Edic. Central and Eastern Europe monografia ISBN 978-80-
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8122-047-0 

Bencsik Andrea, 

Poór József, 

Machová Renáta 

Prípadové štúdie pre manažérske 

vzdelávanie 
učebné texty 

ISBN 978-80-

8122-046-3 

Sánta Szilárd, edic. 
Angol-magyar-német-szlovák 

tematikus gazdasági szótár 1. 
Iný 

ISBN 978-80-

8122-042-5 

Edic. Obchodné podnikanie CD- zborník 
ISBN 978-80-

8122-041-8 

Antalík Imrich 
Kis–és középvállalkozások 

menedzsmentjének alapjai 
učebné texty 

ISBN 978-80-

8122-037-1 

Antalík Imrich 

Bevezetés a kis–és 

középvállalkozások 

gazdaságtanába 

učebné texty 
ISBN 978-80-

8122-038-8 

Edic. 
Függvények nemcsak 

felvételizőknek 
CD- zborník 

ISBN 978-80-

8122-035-7 

Edic.  

Összefoglaló feladatgyűjtemény 

matematikából nemcsak 

felvételizőknek 

CD- zborník 
ISBN 978-80-

8122-036-4 

Dobai Korcsmáros 

Enikő 
Úvod do podnikových financií učebné texty 

ISBN 978-80-

8122-034-0 

Edic. 
Társadalmi-gazdasági kihívások 

a határ menit térségekben  
CD- zborník 

ISBN 978-80-

8122-028-9 

Edic. 

Vedecký seminár s medzinárodnou 

účasťou –Podnikanie 

v konkurenčnom prostredí 

CD- zborník 
ISBN 978-80-

8122-025-8 

PF    

Liszka József Eruditio-Educatio 2012 

Periodická 

vedecká 

publikácia 

ISSN 1336-

8893 

Erdélyi Margit 
Pedagógia és irodalom 

kölcsönhatásai 
monografia 

ISBN 978-80-

8122-052-4 

Stoffová Veronika 

New technologies in science, 

reserch and education. Nové 

technológie vo vede, výskume 

a v edukácii 

monografia 
ISBN 978-80-

8122-063-0 

Stoffová Veronika 

Education for information and 

knowledge based society. 

Vzdelávanie pre informačnú 

a vedomostnú spoločnosť 

monografia 
ISBN 978-80-

8122-064-7 

Stoffová Veronika 

Actual problems od modern 

education in 21st century. Aktuálne  

problémy moderného vzdelávani 

v 21. Storočí 

monografia 
ISBN 978-80-

8122-066-4 

Simon Szabolcs, 

Török Tamás 

Köszöntő kötet a 70 éves Vörös 

Ottó tiszteletére 
zborník 

ISBN 978-80-

8122-053-1 

Balázs Pavol Základy krytosemenných rastlín učebné texty 
ISBN 978-80-

8122-054-8 

Nagy Melinda Humánökológia učebné texty 
ISBN 978-80-

8122-044-9 
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Edic.  Vzdelávanie – identita - zdravie CD - zborník 
ISBN 978-80-

8122-043-6 

Stoffová Veronika 

A XXV. DIDMATECH 2012 – 

Zborník abstraktov – Proceedings 

of abstracts 

zborník 
ISBN 978-80-

8122-045-6 

Oravec Tomáš 

Jazykovo-literárno-historické 

dotyky slovenčiny a maďarčiny 

v synchrónnom a diachrónnom 

priereze 

monografia 
ISBN 978-80-

8122-039-5 

Strédl Terézia 
Dramaterapia a jej socializačné 

možnosti 
monografia 

ISBN 978-80-

8122-033-3 

Edic. 
Felvételi útmutató és segédanyag –

angol és német nyelv 
CD - zborník 

ISBN 978-80-

8122-031-9 

    

 

 

RTF    

Bándy György János levelei monografia 
ISBN 978-80-

8122-040-1 

Bándy György Jelek János evangéliumában monografia 
ISBN 978-80-

8122-023-4 

Rektorát    

PaedDr. Zakar 

Piroska 

Mgr. Mészáros 

Erzsébet 

A Selye János Egyetem Évkönyve  CD - zborník 
ISBN 978-80-

8122-043-2 

 

 
Graf. č. 5: Pomer rôznych typov publikácií vydaných UJS v roku 2012 

 

 

 
 

 

 

39 vydaných publikácií v roku 2012 znamená nárast (až 3 krát viac) oproti roku 2011, kedy 

bolo vydaných 13 publikácií (z nich 2 monografie, 6 zborníkov, 1 učebný text, 2 periodické 

publikácie a 2 publikácie iného typu). 
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1.4 Publikačná činnosť UJS v roku 2012 

 

Na základe platných nariadení MŠVVaŠ Slovenskej republiky Univerzitná knižnica 

Univerzity J. Selyeho v Komárne vykonáva registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti 

zamestnancov (vysokoškolských učiteľov a doktorandov) UJS. Priebežne zbiera a archivuje 

verejne publikované a prístupné dokumenty a ohlasy na publikované dokumenty. Cieľom 

tejto činnosti je prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity univerzity. Univerzitná 

knižnica pri vykonávaní tejto činnosti úzko spolupracuje s CREPČ SR.  

 

Publikačná činnosť 

 

Hodnotenie publikačnej činnosti UJS v Komárne za zberné obdobie 2009–2012 uvádza tab. č. 

5. Publikačná činnosť univerzity je rozdelená do štyroch hlavných kategórií vykazovaných 

pre potreby MŠ SR.  

 
Tab. č. 4: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009 až 2012 na univerzite podľa štyroch skupín kategórií 

publikácií pre potreby MŠ SR 

 

  2009 2010 2011 2012 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 13 5 9 17 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 16 37 33 56 

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 4 13 6 8 

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie 221 224 304 357 

Spolu 254 279 352 438 

 

 
Graf č 6: Sumarizácia publikačnej činnosti na univerzite podľa jednotlivých rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2012 vedecko-pedagogický pracovníci UJS registrovali 438 publikácií v kategóriách 

publikačnej činnosti požadovanej MŠVVaŠ SR, čo presahuje vlaňajší výsledok aj výsledky 

predošlých rokov. Nezmenila sa iba kvantita, ale aj kvalita publikácií. Pribudli publikácie 

skupiny A2, ale aj publikácie skupiny B vzhľadom na rok 2011. Napriek zvýšeniu počtu však 

táto situácia nie je uspokojivá, v budúcnosti aj vzhľadom k blížiacej sa komplexnej akreditácii 

treba klásť väčší dôraz na skvalitnenie publikácií, výsledky vedeckého výskumu treba 

prezentovať v zahraničných recenzovaných časopisoch a v iných publikáciách zaradených do 

kategórie A1, A2 a B. Do publikačnej činnosti treba zapojiť aj študentov doktorandského 

štúdia, výstupy ktorých budú osobitne hodnotené v rámci komplexnej akreditácie. 
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Tab. č. 5: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009 až 2012 na univerzite rozpísaná podľa kategórií 

publikačnej činnosti pre potreby MŠVVaŠ SR 

 

  2009 2010 2011 2012 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 13 5 9  17 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 6 3 4  6 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7 2 5  11 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 16 37 33  56 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 3   1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 5 4  5 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavateľstvách 1 1   3 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 1 8 2  2 

BCI Skriptá a učebné texty 3 2   12 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce  

(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
9 18 27  

33 

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 4 13 6  8 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 3 13 6  8 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1     - 

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie 221 224 304  357 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 3 1 3  - 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr. vydavateľstvách 4 2 1  2 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 24 20 40  35 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 14 6 19  48 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 39 16 42  25 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 66 22 39  47 

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 6 1 4  3 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 1 1   4 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 11 25 50  33 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 10 34 28  64 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 5 6 3  10 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií   15 9  26 

BBA Kapitoly v odb. knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2   3  8 

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách   6 1  2 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch   4   - 

BDA Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách 1     - 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 12 8 19  16 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 17 28 17  25 

BEC Odborné práce v recenzovaných zahr. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 3 9 4  5 

BED Odborné práce v recenzovaných dom. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 3 20 22  4 
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Tab. č. 6: Publikačná činnosť UJS za rok 2010 podľa fakúlt 

 

Kategória 

fakulta 

AAA,  

AAB, 

 ABA,  

ABB 

ACA, ACB, 

 BAA, BAB, 

 BCB, BCI, 

 EAI, CAA, 

 CAB, EAJ 

FAI 
ADC,  

BDC 

ADD,  

BDD 

CDC,  

CDD 
Ostatné Spolu 

EF 0 2 7 2 0 0 65 76 

PF 5 14 11 11 0 0 152 193 

RTF 0 3 0 0 0 0 7 10 

Spolu 5 19 18 13 0 0 224 279 

 

 

Tab. č. 7: Publikačná činnosť UJS za rok 2011 podľa fakúlt 

 

Kategória 

fakulta 

AAA,  

AAB, 

 ABA,  

ABB 

ACA, ACB, 

 BAA, BAB, 

 BCB, BCI, 

 EAI, CAA, 

 CAB, EAJ 

FAI 
ADC,  

BDC 

ADD,  

BDD 

CDC,  

CDD 
Ostatné Spolu 

EF 2 0 2 0 0 0 83 87 

PF 6 6 21 6 0 0 159 198 

RTF 1 0 4 0 0 0 62 67 

Spolu 9 6 27 6 0 0 304 352 

 
Tab. č. 8: Publikačná činnosť UJS za rok 2012 podľa fakúlt 

 

Kategória 

fakulta 

AAA,  

AAB, 

 ABA,  

ABB 

ACA, ACB, 

 BAA, BAB, 

 BCB, BCI, 

 EAI, CAA, 

 CAB, EAJ 

FAI 
ADC,  

BDC 

ADD,  

BDD 

CDC,  

CDD 
Ostatné Spolu 

EF 9 5 21 0 0 0 191 226 

PF 5 18 11 8 0 0 145 187 

RTF 3 - 1 - 0 0 21 25 

Spolu 17 23 33 8 0 0 357 438 

 
Graf č 7: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009 až 2012 na univerzite podľa štyroch skupín kategórií 

publikácií pre potreby MŠ SR 
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V CREPČ zberné obdobie za 2012 sa uzatvorilo v marci toho roku. Od marca 2013 však 

Univerzitná knižnica zaregistrovala a aktivovala ďalšie publikácie, editované v roku 2012. To 

znamená, že v databáze Univerzitnej knižnice je momentálne 473 publikácií, v prípade 

ktorých je rok vydania 2012, a toto číslo sa ešte môže zmeniť. 

Pretože v systéme CREPČ do vzniku správy ešte nedokončili hodnotenie 

záznamov/publikácií za zberné obdobie 2012, v prílohe č. 2 pripájame údaje z on-line 

katalógu Univerzitnej knižnice UJS. 

  

  

Ohlasy na publikácie 

 

Dôležitým scientometrickým údajom vedecko-pedagogických pracovníkov UJS sú citačné 

ohlasy na ich publikácie. Zber citácií na publikácie registrované v elektronických 

informačných zdrojoch a databázach je jednoduchší – túto činnosť podporujú aj citačné 

indexy SCI a Scopus. Zber citácií mimo databáz predpokladá sústavné sledovanie 

vychádzajúcich vedeckých publikácií daného oboru doma aj v zahraničí. Tieto citácie sú 

väčšinou vykazované oveľa neskôr, ako vznikli. Univerzitná knižnica UJS má nezastupiteľnú 

úlohu v tejto činnosti, preto je potrebné skvalitniť personálne aj materiálne zabezpečenie tejto 

činnosti aj vzhľadom na blížiacu sa komplexnú akreditáciu. Keďže evidencia citácií mimo 

SCI a SCOPUS v Univerzitnej knižnici UJS má ešte svoje nedostatky, preto skutočný počet 

citácií je pravdepodobne väčší, ako je to uvedené v tabuľke č. 9. 

 

 
Tab. č. 9: Prehľad citácií a ohlasov podľa fakúlt v r. 2012 

 

Kód Názov kategórie EF PF RTF Spolu 

1 
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 
8 66 0 74 

2 
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 
0 0 0 0 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch 
9 78 7 94 

4 
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 
15 62 0 77 

5 Recenzie v zahraničných publikáciách     

6 Recenzie v domácich publikáciách     

7 Umelecké kritiky zahraničné     

8 Umelecké kritiky domáce     

9 Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas)     

 Spolu 32 206 7 245 

 

 
Tab. č. 10: Prehľad citácií a ohlasov podľa fakúlt v r. 2011 

 

Kód Názov kategórie EF PF RTF Spolu 

1 
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 
12 70 0 82 

2 
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 
0 0 0 0 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch 
44 218 2 264 
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4 
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 
0 79 0 79 

5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0 3 0 3 

6 Recenzie v domácich publikáciách 0 0 0 0 

7 Umelecké kritiky zahraničné 0 0 0 0 

8 Umelecké kritiky domáce 0 0 0 0 

9 Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas)     

 Spolu 56 370 2 428 
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1.5 Ocenenia výsledkov výskumu, vývoja a umeleckej činnosti na UJS v roku 2012 

 

V roku 2012 získali dvaja pracovníci Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za 

pedagogickú alebo vedeckú činnosť 3 ocenenia a jeden pracovník Pedagogickej fakulty jedno 

ocenenie:  

 

Prof. Dr. József Poór, CSc. (Ekonomická fakulta) 

  

2012 -  Obchodná a priemyselná komora Budapest - A Budapesti Kereskedelmi és Ipar 

Kamara (BKIK, Budapest) - najlepší konzultant roka 2012 

  

2012 – University of Greensboro – Čestný diplom za vedenie a organizovanie programu: X-

culture International Case Study Program 

 

Prof. Ing. Imrich Okenka, CSc. (Ekonomická fakulta) 

 

2012 - Pamätná medaila k 60. výročiu založenia SPU v Nitre 

 

Prof. PhDr. Pukánszky Béla, DrSc.  

 

2012 - "Ocenenie - Pro Universitate" 
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1.6 Účasť pedagogických pracovníkov na konferenciách 

 

Zamestnanci UJS aj v roku 2012 sa aktívne zúčastňovali na vedeckých a odborných 

podujatiach (Tab. č. 11 až 13). Zaradenie jednotlivých podujatí do kategórií (plný zoznam 

v prílohe) pochádza od účastníkov, čiže od samotných vedecko-pedagogických pracovníkov. 

 
Tab. č. 11: Súhrnná tabuľka účasti zamestnancov UJS na konferenciách v roku 2012. 

 

Typ podujatia EF PF RTF Spolu 

Zahraničné konferencie 48 44 23 115 

Domáce konferencie 48 60 14 122 

Spolu 96 104 37 237 
 

Tab. č. 12: Súhrnná tabuľka účasti zamestnancov UJS na konferenciách v roku 2011. 

 

Typ podujatia EF PF RTF Spolu 

Zahraničné konferencie 31 80 10 121 

Domáce konferencie 21 49 15 85 

Spolu 52 129 25 206 

 

 

Ak analyzujem účasť pracovníkov jednotlivých fakúlt na konferenciách, tak vidíme, že dosť 

podstatný nárast je badateľný pri EF a miernejší pri  RTF, pričom u PF je pokles účasti na 

konferenciách. Môže to byť spôsobené aj tým, že Katedra informatiky a Kat. matematiky sa 

v  septembri 2011 presunula z PF UJS na EF UJS a rok 2012 už vykazujú na EF UJS. 

Celkový trend účasti na konferenciách je pozitívny, vykazuje tendenciu nárastu, čo treba 

udržať aj v nasledujúcich rokoch.  
 

Tab. č. 13: Súhrnná tabuľka krajín konania konferencií na ktorých sa zamestnanci UJS zúčastnili v roku 2011 a 

2012. 

 

Miesto konania 
2011 2012 

EF PF RTF Spolu EF PF RTF Spolu 

Slovenská republika 21 49 15 85 48 60 14 122 

Maďarská republika 16 46 6 68 23 23 15 61 

Česká republika 7 11  18 13 7 1 21 

Poľská republika 3 10  13  3  3 

Nemecko  3  3  3 4 7 

Ukrajina    0  1  1 

Rakúsko  1  1  1 1 2 

Ruská republika 1   1    0 

Veľká Británia  1  1    0 

Grécko    0 1   1 

Južná Kórea    0  1  1 

Srbsko 1   1 1   1 

Holandsko   3 3  1  1 

Rumunsko 3 6 1 10 1 2  3 

Slovinsko  1  1 1 1  2 

Taliansko  1  1 1 1  2 
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Litva     1   1 

Španielsko     2   2 

Írsko     3   3 

Brazília       1 1 

Švajčiarsko       1 1 

India     1   1 

Spolu 52 129 25 206 96 104 37 237 

 

Z tab. č. 13 vyplýva, že vedecko-pedagogický zamestnanci UJS sa v roku 2012 zúčastnili v 51 

percentách na konferenciách organizovaných na Slovensku, a v 26 percentách na 

konferenciách organizovaných v Maďarsku. Ostatných 23 percent sa delí medzi susedné 

a vzdialenejšie krajiny. 

 

Podľa prílohy č. 4 Prehľad účasti vedecko-pedagogických pracovníkov na konferenciách 

v roku 2012 však môžeme usúdiť, že až takmer 50 percent konferencií s účasťou našich 

pracovníkov  bolo s komunikačným jazykom maďarským (alebo prevažne maďarským), čo 

pre našich vedecko-pedagogických pracovníkov znamená budovanie vzťahov a spolupráce 

hlavne s maďarsky hovoriacimi kolegami (Tab. č. 13).  

Znova tým chceme poukázať na to, že zanedbávanie budovania kontaktov a spolupráce 

s kolegami zo Slovenska znižuje naše šance získať spoločný grant KEGA, VEGA alebo 

APVV. Tieto kontakty sú dôležité aj z hľadiska etablovania UJS v systéme vysokých škôl na 

Slovensku, čo bude mať vplyv aj na proces komplexnej akreditácie UJS.  
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2 INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA NA UJS V KOMÁRNE V ROKU 2012 

 

2.1 Ľudské zdroje potrebné pre uskutočňovanie VaV  

 

Strategické riadenie ľudských zdrojov na Univerzite J. Selyeho v Komárne bolo v roku 2012, 

tak ako aj v roku 2011, smerované k napĺňaniu dlhodobých cieľov univerzity a to hlavne 

vo vzťahu ku zvyšovaniu kvalifikačnej úrovne zamestnancov, prednostne pedagogických 

pracovníkov, vytváraním súladu medzi počtom a kvalifikačnou štruktúrou pracovníkov tak, 

aby každé pracovné miesto bolo obsadzované kvalifikovaným uchádzačom, samozrejme pri 

dodržiavaní príslušných právnych predpisov. 

 

 

Personálny stav 

 

Celkový počet zamestnancov Univerzity J. Selyeho sa zvýšil o 20 osôb, čo je nárast o viac 

ako 12 %. Počet zamestnancov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na 

UJS v Komárne k 31. 12. 2012 vo fyzických osobách bolo 182, z toho bolo 100 žien a 82 

mužov. Pracovníkov s kratším pracovným časom vo veku od 20 do 64 rokov bolo celkom 24, 

z toho 14 žien a 10 mužov. Zamestnancov s kratším pracovným časom vo veku 65rokov a 

viac bolo celkom 5. Pracujúcich dôchodcov bolo spolu 11, z toho 5 žien a 6 mužov. 

Univerzita dbá na to, aby dávala možnosť zamestnať sa ľuďom so špeciálnymi potrebami. 

V roku 2012 zamestnávala univerzita 4 pracovníkov so ZŤP, z toho boli 3 ženy a 1 muž.   

 

Z celkového počtu zamestnancov univerzity je: 

            počet pedagogických zamestnancov:      101 

            počet nepedagogických zamestnancov:               81 

 

Z celkového počtu vysokoškolských učiteľov bolo v roku 2012 zamestnancom 

na Pedagogickej fakulte 53, na Ekonomickej fakulte 40 a na Fakulte reformovanej teológie 8. 

Rozdiel oproti roku 2011 je na Pedagogickej fakulte nárast o 15 %, na Ekonomickej fakulte 

nárast o 17%.  

Počet nepedagogických zamestnancov bol v roku  

 2008     66 

 2009     73  

 2010   72 

 2011  74 

 2012  81 

z toho na jednotlivých pracoviskách nasledovne: 

 rektorát                                              16 

 prevádzkoví zamestnanci                   21 

 zamestnanci CIS                                 5 

 zamestnanci UK                                 5 

 zamestnanci ŠD                               17 

 študijné oddelenie                               5 

 asistentky na dekanátoch                     7 

 zamestnanci KATA        3 

 lektor          1 

 výskumný a vývojový zamestnanec   1 
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V počte zamestnancov na rektoráte UJS sme zaznamenali nárast o 2 osoby. V počte 

zamestnancov študentského domova, prevádzkových zamestnancov a zamestnancov 

študijného oddelenia sme zaznamenali nárast o 1 osobu. V počte zamestnancov CIS 

a zamestnancov UK nenastala žiadna zmena. V celkovom počte nepedagogických 

zamestnancov nastal nárast o 9% oproti roku 2011. Celkové mzdové náklady univerzity 

v roku 2012 boli v sume 1 894 119,-€. 

  

 

 

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
 

Cieľom riadenia ľudských zdrojov Univerzity J. Selyeho je vytvorenie prostredia 

podnecujúceho systematické vzdelávanie ako aj rozvoj intelektuálneho kapitálu a priaznivá 

kvalifikačná štruktúra najmä pedagogických zamestnancov. Evidenčný prepočítaný počet 

vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2012 bolo 95,6. Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských 

učiteľov k 31. 10. 2012 oproti roku 2011 ukazuje priaznivý vývoj. V kategóriách docenti a 

ostatní učitelia sme zaznamenali mierny percentuálny nárast, v kategóriách profesor a ostatní 

učitelia bez vedeckej hodnosti mierny pokles oproti roku 2011, ale koeficient kvalifikačnej 

štruktúry sa zvýšil z 1,4197 na 1,4201.  

Podrobnejšie údaje týkajúce sa kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov Univerzity J. 

Selyeho v Komárne sú v tabuľke č. 14.  

 
Tab. č. 14: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov (Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských 

učiteľov k 31. 10. 2012) 

 

Fakulta Spolu Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc. 

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

Pedagogická fakulta 50,95 7 13  24,2 6,75 

Ekonomická fakulta 36,7 4,7 2,6  15,95 13,45 

Reformovaná 

teologická fakulta 

7,95 1,95 3  3  

Spolu 95,6 13,65 18,6 0 43,15 20,2 

Podiel v % 100 14,3 19,5 0,0 45,1 21,1 

Podiel v % v 2011 100 16,8 17,7  40,9 24,6 

Rozdiel 2012 - 2011 0,0 -2,5 1,8 0,0 4,2 -3,5 

 

 

Zhodnotenie výberových konaní  

 

V roku 2012 boli vypísané výberové konania v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 

vnútorných predpisov univerzity (Zásady výberového konania). Výberové konania na miesta 

profesorov a docentov sú zverejňované v slovenských médiách, na oficiálnej web stránke 

univerzity a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. O otázke 
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kvality uchádzačov je kompetentná rozhodnúť výberová komisia. Pri obsadzovaní funkčných 

miest profesorov je spravidla na jedno miesto jeden, alebo žiadny uchádzač. Počet 

vyhlásených výberových konaní na obsadenie funkcie profesorov, docentov, odborných 

asistentov v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra, 1.1.4. pedagogika, 4.2.1. 

biológia, 4.3.3. environmentálny manažment, 3.2.3. masmediálne štúdiá, 2.2.1. výtvarné 

umenie, 2.1.13. katolícka teológia, 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika, 2.1.7. 

história, 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, 3.1.1. sociológia, nemecký jazyk a literatúra, chémia, 

telesná výchova, psychológia, 2.1.12. teológia, 9.2.9. aplikovaná informatika, 3.3.15 

manažment, 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, ekonomika, manažment, informatické 

vedy, nemecký jazyk bolo v roku 2012 spolu 56. Z celkového počtu výberových konaní bolo 

na funkčné miesta profesorov 13, na funkčné miesta docentov 24 a na ostatné miesta 

vysokoškolských učiteľov 19. Do výberového konania na miest vysokoškolských učiteľov 

uskutočnené v roku 2012 sa prihlásilo celkom 44 uchádzačov. Priemerný počet uchádzačov 

na funkčné miesto profesora bolo 1, docenta 1 a na miesto odborného asistenta a asistenta 1,5 

uchádzačov. Počet prihlásených, ktorí v čase výberového konania neboli v pracovnom pomere 

s univerzitou, bolo 27. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je 

v prípade profesorov 3, docentov 2 a ostatných uchádzačov 3,1 roky. Počet vysokoškolských 

učiteľov, ktorí opätovne obsadili to isté miesto bolo 12, z toho miesto profesora 5,  miesto 

docenta 3 a ostatné 4. Počet miest obsadených bez výberového konania bolo 20, z toho 

vysokoškolský učiteľ nad 70 rokov 1. 
Podrobnejšie údaje týkajúce sa výberových konaní vyhlásených na Univerzite J. Selyeho 

v Komárne  sú v tabuľke č. 15 a 16.  

 
Tab. č. 15: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2012 

 

Funkcia 

Počet 

výberových 

konaní 

Priemerný 

počet 

uchádzačov 

na 

obsadenie 

pozície 

Priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania 

neboli v 

pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou 

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú 

Počet zmlúv 

uzatvorených 

na dobu 

neurčitú 

Počet  

konaní  

bez  

uzatvorenia  

zmluvy 

Počet  

konaní,  

do ktorých  

sa  

neprihlásil 

žiaden  

uchádzač 

Počet  

konaní,  

kde bol  

prihlásený  

VŠ učiteľ,  

ktorý  

opätovne  

obsadil  

to isté  

miesto 

Profesora 13 1 0,5 3 0 0 5 5 

Docenta 24 1 0,75 2 0 1 13 3 

Ostatné 19 1,5 0,75 3,1 0 3 1 4 

Spolu 56 1,2 0,7 2,7 0 4 19 12 

 

 
Tab. č. 16: Počet miest obsadených bez výberového konania v roku 2012 

 

Zamestnanec Fyzický počet Prepočítaný počet 

VŠ učiteľ nad 70 rokov 1 0,3 

Ostatní 19 12,78 

Spolu 20 13,08 
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2.2 Materiálne vybavenie, technické zariadenia a služby potrebné pre uskutočňovanie 

VaV 

 

Pracovné prostredie  

 

Ekonomická fakulta UJS sa nachádza v samostatnej budove na ul. Hradná 21 v Komárne. EF 

disponuje s jednou prednáškovou miestnosťou pre 100 poslucháčov, s jednou prednáškovou 

miestnosťou pre 110 poslucháčov, s 2 prednáškovými miestnosťami pre 50 poslucháčov a má 

8 seminárnych miestností. Súčasťou vybavenia miestností je aj projekčná technika. 

Ekonomická fakulta má okrem toho 2 učebne vybavené s celkovým počtom 30 ks 

personálnych počítačov s pripojením na vysokorýchlostný internet. 

 

Pedagogická fakulta UJS sa nachádza v samostatnej budove na adrese Bratislavská cesta 3322 

v Komárne, kde sú umiestnené dekanát, sekretariát dekana, katedry, prednáškové a seminárne 

miestnosti. Na realizáciu študijných programov na PF je k dispozícii prednášková miestnosť 

pre cca. 100 poslucháčov, jedna prednášková miestnosť pre 60 poslucháčov a 10 seminárnych 

miestností. Súčasťou vybavenia miestností je aj projekčná technika. Fakulta má okrem toho 3 

učebne vybavené štruktúrovanou kabelážou zabezpečujúcou komunikáciu s celouniverzitnou 

počítačovou sieťou s celkovým počtom 60 ks personálnych počítačov s pripojením na 

vysokorýchlostný internet. Katedra biológie a Katedra chémie PF UJS sa nachádzajú 

v budove Ekonomickej fakulty UJS na adrese Hradná 21, Komárno. Katedry disponujú tromi 

laboratórnymi miestnosťami, z toho sú dve učebne s počtom pracovných plôch 24 a 12, 

ďalej jedno demonštračné laboratórium vhodné pre realizáciu experimentálnej časti 

záverečných prác študentov.  

 

Na realizáciu študijných programov Reformovanej teologickej fakulty sú k dispozícii 5 

prednáškových a 1 seminárna miestnosť v priestoroch fakulty. RTF UJS sa nachádza 

v Dôstojníckom pavilóne v Komárne. Súčasťou vybavenia miestností je aj projekčná 

technika. 

 

Pre vedecko-pedagogický personál a administrátorov na všetkých troch fakultách sú 

k dispozícii pracovne vybavené osobnými počítačmi.  

Všetky budovy UJS sú pripojené na celouniverzitnú počítačovú sieť, vďaka čomu na 

akademickej pôde je dostupná vysokorýchlostná bezdrôtová wifi-sieť. Pracovníci a študenti 

tak majú možnosť pripájať sa na internet nielen cez PC, ale aj cez notebooky. 

Na prednášky sú k dispozícii aj miestnosti v Konferenčnom centre, ktoré sú vybavené 

najnovšími IKT, vrátane tlmočníckeho zariadenia, s počtom miest 350, 195 a 2x180. 

V Konferenčnom centre sa nachádzajú ďalšie dve učebne s 52 osobnými počítačmi so 

zabezpečeným  prístupom na internet.  

Univerzitná knižnica sa nachádza tiež v Konferenčnom centre UJS na celkovej ploche 1160 

m
2
. Knižný fond tvorí v súčasnosti zhruba 300 000 titulov. Súčasťou knižnice je študovňa pre 

120 osôb s 30 počítačmi s voľným prístupom na internet. Knižný fond sa nepretržite dopĺňa 

novými titulmi odbornej literatúry podľa potreby predmetov študijných programov 

a výskumných oblastí vedecko-pedagogických pracovníkov UJS. Vedecko-pedagogickí 

zamestnanci pracovísk sa tiež neustále podieľajú na tvorbe učebných textov a pomôcok. 
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Dostupnosť informačných zdrojov 

 

Akademické knižnice sú v rozvinutých európskych krajinách kľúčovými informačnými 

inštitúciami a informačnou základňou hospodárstva, na ktorých sa buduje ďalší rozvoj 

vedy, výskumu a inovácií. Univerzitná knižnica UJS bola od roku 2009 napojená na vybrané 

databázové kolekcie Elektronických informačných zdrojov (EIZ) sprístupňovaných v rámci 

realizácie projektu NISPEZ. Databázy boli prístupné pre všetkých zamestnancov univerzity 

z adresy: http://www.selyeuni.sk/sk/veda-a-vyskum/elektronicke-informacne-zdroje.html 

UJS v minulom roku z ekonomických dôvodov rámci projektu NISPEZ mala redukovaný 

prístup k databázam. Stále bol plný prístup cez IP adresy UJS k databáze Scopus a k on-line 

publikáciam vydavateľstva Springer. K ostatným on-line databázam sa dá pripojiť cez 

individuálny prístup CVTI, kde sú prístupné aj ďalšie databázy ako Web of Science a iné. 

Portfólio týchto EIZ tvoria tak licencované, ako aj voľne prístupné zdroje.  

Pri vyhľadávaní informácií v oblastiach informatiky, fyziky, matematiky, umenia, 

humanitných vied, biológie, chémie, techniky, medicíny a spoločenských vied od roku 2010 

pomáha aj portál Scientia.sk. Tento portál umožňuje používateľom z jedného rozhrania 

súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch, ktoré 

sú orientované na oblasť vedy a výskumu. Zároveň sa rieši aj problematika efektívneho 

prístupu používateľov do plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať. 
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3 HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV 

 

Na UJS sa nerealizujú habilitačné konania ani konania na vymenúvanie profesorov.  

 

 
3.1 Kvalifikačné postupy zamestnancov na UJS v Komárne v roku 2012  

 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov 
 

Z vysokoškolských učiteľov Univerzity J. Selyeho získali v roku 2012 akademický titul PhD: 

  

Pedagogická fakulta (1): 

Meno a priezvisko: PaedDr. Andrea Puskás, PhD. 

Vedný odbor: 2.1.36 literárna veda (anglická-americká literatúra) 

Termín obhajoby: 18.05.2012 

Názov pracoviska, na ktorom sa kvalifikačný postup realizoval: Faculty of Humanities, 

Eötvös Lóránd University 

Číslo diplomu: P-3785/2012 

 

Ekonomická fakulta (1): 

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Takáč, PhD. 

Študijný odbor: 5.2.3. Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný program:  Dopravné stroje a zariadenia 

Termín obhajoby: 02.08.2012 

Názov pracoviska, na ktorom sa kvalifikačný postup realizoval: Technická fakulta, Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov a ďalšie vzdelávanie 
 

Rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov UJS bolo v roku 2012 realizované ako 

systematické a odborné vzdelávanie vo všetkých pracovných kategóriách, ktoré majú za cieľ 

priebežné zdokonaľovanie a spájanie požadovaných vedomostí, schopností a zručností 

potrebných na výkon dohodnutej pracovnej činnosti. Ďalšie vzdelávanie a rozvoj 

zamestnancov sa realizoval účasťou zamestnancov na školeniach, preškoleniach, kurzoch, 

seminároch a iných odborných podujatiach. Školení, preškolení, kurzov, seminárov a ďalších 

vzdelávacích aktivít sa v roku 2012 zúčastnilo veľký počet zamestnancov. Náklady na 

školenia nepedagogických zamestnancov v roku 2012 predstavovali sumu 431,- €. 

 

Zapojenie zamestnancov do mobilít  

 

Zamestnanecké mobility, hlavne mobility pedagógov majú významné poslanie a dôležitú 

úlohu: napomôcť získavaniu vedomostí a praktických skúseností zo zahraničia ako aj 

potrebné zručnosti k profesionálnemu rastu jednotlivcov a výskumných a pedagogických 

kolektívov. Okrem iného sa pri tomto druhu mobilít vytvárajú pracovné vzťahy, ktoré 

napomáhajú spolupráce nielen medzi jednotlivcami ale aj medzi kolektívami a celými 

partnerskými vzdelávacími inštitúciami. Prehľad akademických mobilít zamestnancov 

univerzity v akademickom roku 2012 je v tabuľke č. 17.  

Vyslaných zamestnancov z UJS v rámci programu ERASMUS bolo 29. Zo zahraničia sme 

prijali 17 hostí. Z toho 13 učiteľov a 4 administratívnych pracovníkov V rámci programu 
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Ceepus z UJS vycestovali 2 učitelia a 4 študenti, počet prijatých učiteľov bol 4. ERASMUS 

mobility zamestnancov UJS boli podporené finančne vo výške: 10 350,- EUR. Pre prijatých 

učiteľov a študentov v rámci programu Ceepus Národná kancelária vyplatila 2720,- Eur. 

Okrem programu Erasmus a Ceepus naši zamestnanci sa zúčastnili rôznych zahraničných 

národných a medzinárodných seminárov a konferencií a to v rámci rôznych projektov, príp. 

družobnej spolupráce.  

 
Tab. č. 17: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2011/2012 a porovnanie s 

akademickým rokom 2010/2011 
 

V roku 2011/2012        

Fakulta 

Fyzický  

počet  

vyslaných  

zamestnancov 

Počet osobodní 

vyslaných zamestnancov Fyzický 

počet  

prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní,  

prijatých zamestnancov 

programy  

ES 
NŠP 

iné  

(CEEPUS,  

NIL, ..) 

programy  

ES 
NŠP 

iné  

(CEEPUS,  

NIL, ..) 

PF 10 80 0 0 9 35 0 60 

EF 19 136 0 60 8 30 0 60 

RTF 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 29 216 0 60 17 65 0 120 

         

V roku 2010/2011         

Fakulta 

Fyzický  

počet  

vyslaných  

zamestnancov 

Počet osobodní 

vyslaných zamestnancov Fyzický 

počet  

prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní,  

prijatých zamestnancov 

programy  

ES 
NŠP 

iné  

(CEEPUS,  

NIL, ..) 

programy  

ES 
NŠP 

iné  

(CEEPUS,  

NIL, ..) 

PF 27 193 0 24 20 115 0 30 

EF 4 13 0 16 1 7 0 0 

RTF 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 31 206 0 40 21 122 0 30 

         

rozdiel -2 10 0 20 -4 -57 0 90 

rozdiel v % -6,5 4,9 0,0 50,0 -19,0 -46,7 0,0 300,0 
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4 CELKOVÉ HODNOTENIE A ZÁVERY PRE ROZVÍJANIE VÝSKUMU A 

VÝVOJA NA UJS V KOMÁRNE V ROKU 2012 

 

Univerzita J. Selyeho v Komárne je najmladšou slovenskou verejnou vysokou školou je však 

zároveň jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcou slovenskou verejnou vysokou školou. 

Toto tvrdenie opierame o údaje, ktoré sú dostupné na verejných portáloch, napr. aj 

v matematickom modeli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v ktorom sa 

každoročne objektívne posudzuje komplexná činnosť verejných vysokých škôl a prideľujú sa 

aj dotačné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Tak napr. medziročný nárast v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania (program 7711) je na UJS tretí najvyšší – 6,33%, (v 

predchádzajúcom roku bol piaty najvyšší), keď celoslovenský priemer je 2,67%. V oblasti 

vysokoškolského vzdelávania a vedy je nárast 4,14%, opätovne tretí najvyšší. V oblasti 

posudzovaných na poskytovanie prostriedkov na bežné dotácie, UJS má tretí najvyšší nárast, 

vo výške 4,38%. Obdobné dobrý medziročný nárast má UJS aj v oblasti posudzovania vedy, 

keď je to 2.najvyšší medziročný nárast – 10,14%..  

To však neznamená, že výkon UJS je vo všetkých oblastiach VaV uspokojivý. 

V oblasti vedeckovýskumných grantových projektov zaznamenala univerzita mierny nárast, 

predovšetkým vďaka zvýšeniu počtu riešených projektov agentúry KEGA a VEGA, Objem 

finančných prostriedkov však nevzrástol. Počet medzinárodných a zahraničných projektov 

tiež stále stagnuje na veľmi nízkej úrovni. V budúcnosti bude nevyhnutné zvýšiť úsilie 

o získanie zahraničných projektov. 

V oblasti publikačnej činnosti zaznamenala univerzita  určitý nárast, a to najmä v kategórii 

ostatných recenzovaných publikácií, a tým pádom aj v celkovom počte vedeckých publikácií. 

Nárast bol badateľný aj v kategórii vedeckých monografií, skrípt a učebných textov, čo môže 

byť dobrým vstupným krokom pre ďalšie publikovanie podobných prác. V nasledujúcom 

období je nevyhnutné zvýšiť úsilie o publikovanie najmä kvalitných vedeckých monografií a 

predovšetkým vedeckých prác v tzv. karentovaných časopisoch, čo bude jednou 

z najdôležitejších kritérií pre komplexnú akreditáciu ale aj pre akreditáciu študijných 

programov. 

V oblasti habilitačných konaní a konaní vymenúvania za profesorov je stále neuspokojivý 

stav. Na UJS sa nerealizujú habilitačné konania ani konania na vymenúvanie profesorov. V 

roku 2012 získali 2 pedagogický zamestnanci UJS akademický titul PhD.. V nasledujúcom 

období je preto nutné zvýšiť počet úspešných habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie 

za profesorov z radov pedagogických zamestnancov univerzity a dosiahnuť stav, aby všetci 

pedagogickí zamestnanci univerzity boli nositeľmi vedecko-akademického titulu PhD. 
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5 PRÍLOHY 

Príloha 1 Prehľad vedeckých projektov riešených v roku 2012 na UJS  

Príloha 2 Prehľad publikačnej činnosti za rok 2012 na UJS 

Príloha 3 Prehľad citácií a ohlasov za rok 2012 na UJS 

Príloha 4 Prehľad účasti pedagogických pracovníkov UJS na konferenciách v roku 2012 
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