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ÚVOD 

 

Hodnotenie úrovne Univerzity J. Selyeho v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2013 

vychádza zo Správy o činnosti UJS za rok 2012, a z údajov o vedecko - výskumnej 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 

2013. 

 

Predkladaná hodnotiaca správa pozostáva zo štyroch 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 2013. 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 2013. Celkové hodnotenie a závery pre rozvíjanie výskumu a vývoja tvoria 

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

riešených v roku 2013 na UJS a Prehľad publikačnej činnosti za rok 2013 na UJS, ktoré sú 

zahrnuté do piatej časti. 
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1 VÝSLEDKY VÝSKUMU, VÝVOJA NA UJS V ROKU 2013 

 

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

financovania VaV v roku 2013  

 

Vedecko-výskumná činnosť je jednou zo základných podmienok vysokoškolského 

vzdelávania, úzka previazanosť pedagogického procesu s výskumom je mimoriadne dôležitá 

najmä v magisterskomom a doktorandskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Vedecko-

výskumná činnosť univerzity sa realizuje predovšetkým formou riešenia vedecko-

výskumných projektov. 

Vedecko-výskumná činnosť vedecko-pedagogických pracovníkov UJS bola aj v roku 2013 

zameraná hlavne na rozvoj vedných oblastí, ktoré tvoria základ jednotlivých akreditovaných 

študijných programov, ďalej na 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 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 39 vedecko-

pedagogických pracovníkov UJS. Na riešení domácich vedecko-výskumných projektov 

projektov neparticipovali študenti UJS. Študenti v počte 6 participovali na riešení spoločného 

zahraničného projektu EF UJS s univerzitou Szent István Egyetem z MR z Gödöllő,. 

V roku 2013 bolo na univerzite riešených 8 vedeckých projektov podporovaných z domácich 

grantových schém – 4 projekty VEGA, 4 projekty KEGA. Okrem toho traja pracovníci UJS 

participovali na dvoch projektoch VEGA riešených na iných vysokoškolských pracoviskách v 

SR. Získali sme financie na 11 nových projektov od Úradu vlády z programu Kultúra 

národnostných menšín (KNM). Participovali sme na dvoch projektoch od Národnej kancelárie 

CEEPUS, a na jednom pretrvávajúcom projekt od Národnej kancelárie Erasmus.  

Priemerný počet vedeckých projektov (podľa tab. č. 19 prílohy č. 2), na ktorých participoval 

jeden tvorivý zamestnanec UJS je 0,1. Priemerný počet nevedeckých projektov (podľa tab. č. 

20 prílohy č. 2), na ktorých participoval jeden tvorivý zamestnanec UJS je 0,1. Priemerný 

počet všetkých projektov (podľa tab. č. 19 a 20 prílohy č. 2), na ktorých participoval jeden 

tvorivý zamestnanec UJS je 0,2. 

1.1.1. Projekty podporované z domácich grantových schém 

 

V roku 2013 bolo na univerzite riešených 8 projektov podporovaných z domácich grantových 

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

Okrem toho traja pracovníci UJS participovali na dvoch projektoch VEGA riešených na iných 

vysokoškolských pracoviskách v SR.  Z ďalších domácich grantov sme získali 11 projektov 

od Úradu vlády SR. 

Úspešnosť UJS v podávaní domácich projektov v roku 2013 v jednotlivých výzvach:  

VEGA: (počet podaných nových projektov: 3 / počet podporených projektov: 1) úspešnosť: 

33 percentná 

KEGA: (počet podaných nových projektov: 6 / počet podporených projektov: 0. Úspešnosť v 

podávaní projektov je 0 percentná.   

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

podávaní projektov je 0 percentná    
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Iné domáce granty: počet podaných projektov: 14, počet podporených projektov 11, pričom 

tri projekty boli neúspešné. Úspešnosť: 79 % 

 

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 

riešiteľom prideľované prostriedky podporujúce aktivity v oblasti riešenia jednotlivých 

vedecko-výskumných úloh. V roku 2013 boli na UJS v procese riešenia projekty VEGA v 

nasledovnom tematickom znení: 

V roku 2013 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.) 

4.  Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej 

formovania (hlavný riešiteľ: doc. Zoltán Rózsa, PhD.). 

Podrobné údaje o riešených VEGA projektoch na UJS v roku 2013 uvádza Tab. č. 1. a Grafy 

č. 1 a 2. 
 

Graf č. 1 Počet riešených projektov VEGA na UJS v období od 2009 do 2013 
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Graf č. 2 Objem získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov VEGA na UJS v období od 2009 do 

2013 

 

 

 
 

Tab. č. 1: Prehľad projektov VEGA riešených v roku 2013 na univerzite s prehľadom finančných prostriedkov aj 

za ich predošlé obdobie. 
 

Por. 

číslo 
Názov projektu 

Zodpovedný 

riešiteľ  

alebo 

Vedúci 

spolupracuj

úceho 

pracoviska 

Číslo 

projektu 

Dátum  

začiatku  

riešenia  

projektu 

Dátum  

skončeni

a 

riešenia 

projektu 

Objem 

finančných  

prostriedko

v  

poskytnutý

ch pre  

VS v 2011  

v EUR 

Objem 

finančných  

prostriedko

v  

poskytnutý

ch pre  

VS v 2012  

v EUR 

Objem 

finančných  

prostriedkov  

poskytnutých 

pre  

VS v 2013  

v EUR 

1 

Rozdelenie postupností a ich 

aplikácie, aditívne miery 

množín prirodzených čísel 

Doc. 

RNDr. 

János Tóth, 

PhD. 

1/1022/12 2012 2014 - 2057 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 2506 

3 

Československá republika 

a maďarská menšina na 

Slovensku (1930-1938) 

Doc. Attila 

Simon, 

PhD 

2/0023/12 2012 2015 - 1742 1631 

4 

Hodnotenie inovačného 

potenciálu podnikateľskej 

siete v ranných etapách jej 

formovania 

doc. Zoltán 

Rózsa, 

PhD. 

1/0381/13 2013 - - - 1076 

 

Okrem týchto projektov boli pracovníci UJS ako spoluriešitelia zapojení aj do ďalších dvoch 

projektov VEGA riešených na iných vysokoškolských pracoviskách v SR: 

 

Chirálne zlúčeniny prechodných prvkov so zameraním na vanád: interakcia experimentu a 

teórie pri syntéze a charakterizácii. Projekt VEGA 1/0336/13 
Vedúci projektu: prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. – Katedra anorganickej chémie, 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 

Zástupca vedúceho projektu: doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD. – Katedra chémie PF UJS 
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Archeogenetický výskum kontaktnej zóny z 10. storočia na Slovensku Projekt VEGA č. 

1/0897/12 

Vedúci projektu: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – Fakulta prírodných vied UKF v Nitre 

Zástupca vedúceho projektu: PaedDr. Melinda Nagy, PhD. Katedra biológie PF UJS 

 

 

Stručný opis projektov VEGA 

 

Rozdelenie postupností a ich aplikácie, aditívne miery množín prirodzených čísel 
Projekt VEGA č. 1/1022/12 

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

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

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

Bude sa ďalej skúmať množina všetkých distribučných funkcií blokových postupností. V 

rámci projektu sa budú riešitelia zaoberať aditívnymi mierami - zovšeobecnenými hustotami. 

Cieľom je zovšeobecnenie existujúcich výsledkov, ktoré sa týkajú nezávislých hustôt a 

podmienky existencie množín s predpísanými hornými a dolnými zovšeobecnenými 

hustotami. Riešitelia sa budú zaoberať s rozšírením oboru určitých aditívnych mier.  

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 

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 

 

Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) 
Projekt VEGA č. 2/0023/12 

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). 

 

Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania.  
Projekt VEGA 1/0381/13: 
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Hodnotenie inovačného potenciálu siete sa špecificky v jej ranných etapách sa javí kľúčovým. 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť štandardizovanú metodológiu hodnotenia, ako podkladu 

pre rozhodnutie nadviazať spoluprácu v sieti. projekt tak vytvára východisko úspešnej účasti 

MSP v sieti, čím zároveň aj podporuje inovačný materiál MSP. 

Počet zapojených do realizácie projektu z EF UJS: 6, mimo EF UJS 6 

 

 

1.1.1.2 Projekty riešené ako súčasť grantov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry 

(KEGA) 

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len 

„KEGA“) je vnútorná grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky zameraná 

na finančnú podporu projektov výskumu a vývoja v oblasti školstva iniciovaných riešiteľmi 

alebo ministerstvom v stanovených tematických oblastiach a na finančnú podporu projektov z 

oblasti tvorivého umenia. O poskytnutie dotácie formou bežných a kapitálových transferov na 

zabezpečenie riešenia projektov KEGA z inštitucionálnych finančných prostriedkov 

vyčlenených v rozpočtovom podprograme kapitoly ministerstva – Vysokoškolská veda a 

technika sa môžu uchádzať iba zamestnanci verejných vysokých škôl. Tematické oblasti 

určuje minister a vychádzajú z dlhodobého zámeru ministerstva v oblasti školstva.  

V roku 2013 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 2013 uvádza Tab. č. 2. a grafy 

č. 3 a 4. 

 

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 

animačno-simulačným modelom vybraného objektu používateľ získava nové poznatky o 

skúmanom objekte, ktorý je predmetom vzdelávania. 
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 
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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.. 

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 

Ciele projektu: Prvotným cieľom projektu je oboznámiť širšiu 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 2013 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 

projektu 

Dátum 

skončenia 

riešenia 

projektu 

Objem 

finančných 
prostriedkov 
poskytnutých 

pre VS  

v 2011 

v EUR 

Objem 

finančných 
prostriedkov 
poskytnutých 

pre VS  

v 2012 

v EUR 

Objem 

finančných 
prostriedkov 
poskytnutých 

pre VS  

v 2013 

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 4231 

2 
Modelovanie a animačno -

simulačné modely v 

elektronickom vzdelávaní 

prof. Ing. Veronika 

Stoffová, CSc. 

004UJS-

4/2011 
2011 2013 6041 

12792 
7828 

3 

Podpora výučby 

matematiky pomocou 

voľne dostupných 

matematických softvérov 

RNDr. Peter Csiba, 

PhD. 

001UJS-

4/2011 
2011 2013 976 3217 810 

4 
Fyziológia živočíchov a 

človeka, adaptácia a 

životné prostredie 

PaedDr. Melinda 

Nagy, PhD. 

016PU-

4/2012 
2012 2014 - 1119 980 
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Graf č. 3 Počet riešených projektov KEGA na UJS v období od 2009 do 2013 

 

 
 

 

Graf č. 4 Objem získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov KEGA na UJS v období od 2009 do 

2013 

 

 
 

 

1.1.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém  

 

V kategórii zahraničné granty v roku 2013 sme získali podporu od Ministerstva pre národné 

zdroje, od fondu Gábora Bethlena, , od Národnej kancelárie CEEPUS, od Národnej kancelárie 

Erasmus, od Nadácie pre spoločné pracovné miesta. Do tohto projektu sa zapojilo aj 6 

študentov, ktorí participovali na riešení spoločného zahraničného projektu EF UJS s 

univerzitou Szent István Egyetem z MR z Gödöllő. Úspešnosť UJS v podávaní nových 

projektov v skupine zahraničné granty: UJS v roku 2013 podala 9 nových zahraničných 

grantov. Z toho bolo podporených 9 projektov. Úspešnosť UJS je 100 percentná. 
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Projekty zahraničných vedeckých grantových schém 

V roku 2013 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 2013  

 

Názov: IV. Medzinárodná vedecká konferencia UJS „Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní“ 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Organizátor(i): UJS v Komárne,  

Miesto konania: Konferenčné centrum UJS, Komárno 

Termín konania: 17 - 18. september 2013 

Opis akcie:  

V dňoch 17.-18. septembra 2013 sa na pôde Univerzity J. Selyeho konala medzinárodná 

vedecká konferencia „Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní“. Cieľom konferencie bola 

prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. 

Tohtoročná konferencia bola určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcim sa vednými 

oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a 

riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia umožnila 

uskutočniť výmenu názorov a skúseností, získať nové nápady pre vedeckú prácu, nadviazať 

kontakty a poskytne aj s možnosťou uverejnenia príspevkov. Na konferenciu sa prihlásili 

účastníci so 108 príspevkami, odzneli 2 plenárne prednášky a 76 prednášok v sekciách, bolo 

publikovaných 21 príspevkov bez účasti v sekciách a ostatné príspevky boli iba prednesené 

bez publikácie. Konferenciu otvoril rektor Univerzity J.Selyeho Doc. RNDr.János Tóth, PhD., 

ktorý prítomným zdôraznil potrebu rozvíjať vedu na univerzitných pracoviskách. Po otvorení 

konferencie nasledovala plenárna cast v rámci ktorej Prof. Dr. Vajda Zsuzsanna, CSc. 

prednáškou na tému: Občania na sieti v školách – Multimediálna spoločnosť a vzdelávanie, 

kde poukázala na jednotlivé pedagogicko-psychologické aspekty využívania nových 

technológií vo výchove a vo vzdelávaní. ThDr.  Somogyi Alfréd, PhD. vo svojej plenárnej 

prednáške Cirkev a médiá sa venoval vzťahu cirkvi k médiám z hľadiska z pohľadu teológa a 

venoval sa jednotlivým aspektom vplyvu médií na osobnosť a charakter človeka. po 

plenárnych prednáškach nasledovalo rokovanie v jednotlivých sekciách. 

Ekonomické otázky boli diskutované v sekcii Ekonomika a spoločnosť – nové trendy 

a výzvy. Vedúcim sekcie bol Ing. Zoltán Šeben, PhD.. Počas dvoch dní vystúpilo 21 

prednášateľov, ktorí prezentovali svoje výsledky v slovenskom a maďarskom jazyku. Po 

každej prednáške sa konala krátka diskusia, v ktorej prítomní účastníci aktívne kládli otázky 

a zapájali sa do rozpravy. 

V rámci sekcie Reformy a alternatívy v didaktike sa prednášatelia venovali témam z oblasti 

pedagogiky lesa, hudobnej pedagogiky, biológie, psychológie, pedagogiky a školského 

manažmentu. Vedúcim sekcie boli Prof.Dr. Béla Pukánszki, PhD. 

Práca v sekcii „Nové perspektívy v jazykovej a v literárnej vede” sa delila na dve časti: 

prednášky literárneho charakteru odzneli 17. septembra, a jazykovedné prednášky o deň 

neskôr. Vedúcim sekcie boli PaedDr. József Keserű, PhD. a PaedDr. Tamás Török, PhD.. V 

Sekciu Cirkev a médiá zorganizovala Reformovaná teologická fakulta. Vedúcim sekcie bol 

Mgr. Attila Lévai, PhD . Téma určená na rok 2013 „Cirkev a médiá“, sa stanovila aj z toho 

dôvodu, že táto téma nebola dostatočne vnímaná z hľadiska výskumov, lebo mnohí sa 

domnievajú, že svet cirkvi a médií je nezlučiteľný. Veľký počet prihlásených príspevkov do  

teologickej sekcie svedčí o tom, že nie je tomu tak. Do práce v sekcii sa prihlásilo 23 

účastníkov, ktorí predniesli svoj referát alebo prispeli do zborníka. 

Do sekcie IKT vo vzdelávaní bolo prihlásených 10 prác, z ktorých bolo prijatých na 

publikáciu 9 príspevkov. V rámci sekcie odznelo šesť prednášok, ktoré sa venovali širokému 

spektru problémov využívania IKT vo vyučovacom procese a to: vzťahu medzi vyučovacím 

procesom a sociálnymi sieťami, využívaniu programového balíka GeoGebra a využívaniu 
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IKT vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Vedúcim sekcie bola RNDr. Zuzana Árki, 

PhD. 

 

Názov podujatia: 10. apríl 2013  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 2013 študenti UJS prezentovali 

svoje práce v nasledovných deviatich sekciách: Ekonomické vedy – ekonómia, Ekonomické 

vedy – manažment, Jazykové vedy, Literárne vedy, Matematické a informatické vedy, 

Predškolská pedagogika, Odborová didaktika, Teologické vedy, Vedy o histórii. 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 

 

XXVI.DIDMATTECH 2013 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecko-odborná konferencia pod záštitou rektora Nyugat-

magyarországi Egyetem v Soprone, Prof. Dr. Sándora Faragó. 

Organizátori: Nyugat-magyarországi Egyetem v Soprone, Univerzita J. Selyeho, Trnavská 

univerzita v Trnave, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Katedra technické a informační 

výchovy Pedagogickej fakulty PF UP v Olomouci, Katedra fyziky, matematiky a techniky, 

Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove, Uniwersytet Techniczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Instytut Techniki, Uniwersytet 

Rzeszowsky, Rzeszów, Instytut Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

Commenius – Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho. 

Miesto konania: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr 

Termín konania: 04 - 07. december 2013  

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 konferenčných zborníkoch) 

pracovníci z univerzít a vedecko-výskumných pracovísk zo 6 krajín (Slovenská republika, 

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina a Mexiko). Vedeckým garantom a 

predsedníčkou programového výboru konferencie bola Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. z 

UJS. 26. ročník konferencie sa realizoval prvýkrát na pôde Západomaďarskej univerzity, a 

tým táto univerzita sa zaradila medzi organizátorské vysokoškolské inštitúcie. Pozvanými 

prednášateľmi boli: doc. dr. Zoltán Poór, CSc. – významný maďarský jazykovedec a pedagóg, 

ktorý svoju prednášku nazval: Contemporary methodologies and the competencies of those 

involved. Ďalšia pozvaná prednáška bola z oblasti odbornej terminológie s názvom: Brillance 

and misery of terminology. Autormi boli významní medzinárodne uznávaní odborníci z UJS, 

prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. a Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.  
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Z konferencie bol vydaný zborník abstraktov príspevkov. Z vybratých príspevkov, ktoré 

prinášajú originálne výsledky boli po konferencii vydané 2 recenzované vedecké zborníky 

spolu so skráteným textom prednášok pozvaných prednášateľov. Obidva zborníky majú 

samostatný názov a ISBN. Prvý z nich s názvom NEW TECHNOLOGIES IN SCIENCE 

AND EDUCATION (MODERNÉ TECHNOLÓGIE VO VEDE A VZDELÁVANÍ) má 255 

strán a obsahuje príspevky pozvaných prednášateľov, články z oblasti Materiálov a 

technológií, Nových technológií vo vzdelávaní a Nových metód a technológií vo vyučovaní 

predmetov: Programovanie, Fyzika a Matematika.  

Druhý zborník s názvom EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE INFORMATION- 

AND KNOWLEDGE-BASED SOCIETY (VZDELÁVACIE TECHNOLÓGIE V 

INFORMAČNEJ A ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI ZALOŽENEJ NA 

VEDOMOSTIACH), má 286 strán a delí sa na štyri časti. Časť Nové technológie vo 

vyučovaní predmetov, obsahuje príspevky z oblasti Technika, Technológia, Technické 

vzdelanie a Chémia. Časť Súčasné metódy a technológie vo vzdelávaní a pedagogický 

výskum sa zaoberá rekvalifikáciou a ďalším vzdelávaním, celoživotným vzdelávaním a 

mnohými ďalšími aktuálnymi problémami výchovy a vzdelávania. Časť  Ekológia, 

environmentalistika, zdravie predstavuje globálne problémy z oblasti ekológie, životného 

prostredia a výchovy k zdraviu v 21. storočí. Posledná časť, Kultúra, komunikácia, jazyk a 

informačná spoločnosť, prináša informácie o problémoch, o aktuálnom stave v oblasti 

kultúrnej gramotnosti, komunikačných a jazykových znalostí  členov informačnej a znalostnej 

spoločnosti v digitálnom veku. Vydavateľom zborníka abstraktov je UJS a obidva zborníky 

príspevkov boli vydané ako spoločná publikácia Nyugat-magyarországi Egyetem a UJS v 

spolupráci University of West Hungary Press s ISBN, ktoré im pridelila Maďarská národná 

knižnica Szécsényiho v Budapešti. 

 

 

Názov podujatia: Elektronické databázy a výskum: Vyhľadávanie vedeckých informácií 

v e-zdrojoch  

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: seminár 

Termín konania: 7. jún 2013 

Organizátor: CVTI SR a UJS 

Opis: Seminár bol organizovaný v spolupráci s CVTI v Bratislave. 

Prednášateľmi boli Mgr. Roman Herda (CVTI SR Bratislava) s prednáškou Vyhľadávanie 

vedeckých informácií v e-zdrojoch a Enikő Tóth Szász (Thomson Reuters) s prednáškou Web 

of Science na dlani. Súčasťou seminára boli aj ukážky využívania funkcií jednotlivých 

elektronických databáz. Seminár bol organizovaný v rámci projektu NISPEZ I..  Cieľom 

organizovania seminára bolo prehĺbiť poznatky o elektronických databázach, ktoré sa 

využívajú pri hodnotení scientometrických ukazovateľov vedecko-pedagogických 

pracovníkov a pracovísk, ale aj ako zdroj najnovších informácií z oblasti vedy a výskumu.  

 

Názov podujatia: Prednáška veľvyslankyne Holandska na UJS 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: prednáška 

Termín konania: 26. september 2013 

Organizátor: UJS 

Opis: Už po tretíkrát zavítala na našu univerzitu mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa 

Holandského kráľovstva na Slovensku pani Daphne Bergsma. Jej excelenciu pani 

veľvyslankyňu privítal a zároveň predstavil obecenstvu rektor univerzity. Pani veľvyslankyňa 

v rámci zaujímavej a pestrej prednášky s názvom Rozmanitosť v Holandsku umožnila 
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nahliadnuť našim študentom do života Holanďanov a minorít - najmä Frízov - žijúcich na 

území tohto štátu. Po prednáške nasledovala diskusia so študentmi univerzity. 

 

Názov podujatia: Prednáška Andrása Ábela, profesora z Univerzity v Sydney 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: prednáška 

Termín konania: 3. október 2013 

Organizátor: UJS 

Opis: S názvom Napreduje ľudstvo skvelým tempom....?  sa uskutočnila prednáška prof. 

András Ábela, ktorý sa vo svojej prednáške zaoberal fázami vývoja ľudstva a ľudského 

mozgu, vznikom univerza, jeho známymi a dosiaľ nepoznanými súčasťami, energiami a 

prvkami, ktoré riadia chod sveta, astronomickými objavmi dávnych čias i súčasnosti.  

 

Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia:  celouniverzitný 

Termín konania: 11-18. november 2013 

Organizátor: UJS, Fakulty UJS 

Opis: Na UJS sa podujatia organizované fakultami pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 

uskutočnili v čase 11-17. novembra 2013. Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a 

techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, 

popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a 

technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti 

podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a 

pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. 

UJS sa každoročne zapája svojimi sprievodnými podujatiami do týždňa vedy a techniky. V 

roku 2013 na jednotlivých fakultách Univerzity J. Selyeho bolo zorganizovaných spolu 12 

sprievodných podujatí. V rámci týždňa vedy odzneli aj nasledujúce prednášky: Prednáška 

RNDr. Imricha Szarku, PhD., jadrového fyzika na tému: Svet častíc; Prednáška doc. Sándora 

Békésiho, PhD., vedúceho Katedry systematickej teológie (Teologická fakulta Reformovanej 

Univerzity Gáspára Károliho v Budapešti - Maďarsko) na tému Teologická estetika; 

Prednáška prof. Ing. Jiřího Čejku, DrSc., pracovníka Heyrovského ústavu Českej akademie 

věd, Praha na tému: Molekulové sitá - súčasnosť a budúcnosť; Prednáška Dr. Andrása 

Molnára, PhD., pracovníka Univerzity Óbudai, Budapešť na tému Zábavná veda s laserom a 

počítačom; Prednáška Prof. Gézu Xeravitsa, PhD., vedúceho Katedry biblických vied 

(Rehoľná vysoká škola Sapientia v Budapešti - Maďarsko) na tému: Vyobrazovania 

starovekých synagóg. 

Vyvrcholením a zároveň aj záverečným podujatím týchto akcií bolo vysunuté slávnostné 

podujatie Maďarskej akadémie vied v znamení oslavy Dňí maďarskej vedy. Slávnostné 

podujatie organizované UJS, Veľvyslanectvom Maďarska na Slovensku a Akademickou 

radou Maďarov na Slovensku sa uskutočnilo na UJS dňa 18. novembra 2013. Na slávnosti sa 

pozvaným hosťom ako prvý prihovoril rektor univerzity, János Tóth, potom nasledoval 

príhovor veľvyslanca Maďarska na Slovensku, J.E. Csabu Balogha. Na plenárnom zasadnutí 

slávnostnej konferencie bol hlavným prednášateľom predseda Maďarskej akadémie vied, 

József Pálinkás, ktorý vystúpil s prednáškou s názvom Miesto maďarskej vedeckosti vo vede 

sveta. Ďalšími prednášateľmi boli významní predstavitelia, profesori a vedci Maďarov na 

Slovensku – externí členovia Maďarskej akadémie vied, Viktor Bauer (Voľné kyslíkové 

radikály a ich účinky), Ján Dusza (Fraktografia progresívnej keramiky: prečo a ako?), Gabriel 

Hulkó (Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametrami - moderné inžinierske 

prístupy) a Karol Flórián (Dejiny, súčasnosť a budúcnosť spektrálnej analýzy - chemickej 
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analytickej metódy). Séria slávnostných prednášok bola realizovaná so zámerom vytvoriť 

priestor pre prezentovanie výsledkov maďarskej vedy pre širokú odbornú, ale aj laickú 

verejnosť.. 

 

Názov: Konferencia doktorandov Pedagogickej fakulty UJS  

Typ podujatia: konferencia s medzinárodnou účasťou 

Význam podujatia: fakultný 

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

Miesto konania: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne 

Termín konania: 15. 11. 2013 

Opis akcie: Cieľom konferencie bola prezentácia vedeckých poznatkov doktorandov PhD. 

štúdia maďarského jazyka a literatúry z PF UJS, ale aj doktorandov iných univerzít na 

Slovensku a v Maďarsku. Ďalším cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum pre odbornú 

diskusiu doktorandov. 

 

Názov: Sympózium o výskume učebníc 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: Vedecké sympózium 

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

Miesto konania: Pedagogická fakulta UJS Komárno 

Termín konania: 25. 10. 2013 

Opis akcie: Sympózium bolo stretnutím členov Variologickej výskumnej skupiny a ďalších 

popredných predstaviteľov jazykovedy a literárnej vedy iných domácich a zahraničných 

univerzít. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu 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.). Prednášky boli zamerané hlavne na novú sadu učebníc maďarského jazyka 

a literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom maďarským. 

 

Názov podujatia: Osobitosti historickej pamäti, enviromentálnej kultúry a lokálnej 

identity v národnostne zmiešaných obciach na južnom Slovensku. Dobrá prax v 

interetnických vzťahoch a jej miesto v školských vzdelávacích programoch. 

Význam podujatia: národný 

Typ podujatia: Vedecké sympózium 

Termín konania: 9. decembra 2013,  

Organizátor: Katedra histórie a Katedra biológie, PF UJS 

Sympózium kontextualizovalo problematiku historickej pamäti, environmentálnej kultúry a 

lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnom Slovensku, zároveň sa 

tematizovali otázky spolunažívania majoritných a menšinových komunít 

z multiperspektívneho pohľadu. Sympózium  vytvorilo priestor pre tvorivú diskusiu 

o interpretácii prvotných výsledkov projektu. Sympózia sa zúčastnilo 96 registrovaných 

poslucháčov z radov vysokoškolských učiteľov, učiteľov ZŠ a SŠ, a študentov učiteľských 

študijných programov Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Z textových 

analýz projektu sa vydal vedecký zborník, aby sa výsledky dostali k širšej vedeckej 

a odbornej verejnosti. Štúdie budú slúžiť jednak ako doplnkový študijný materiál pre 

vysokoškolské štúdium na Univerzite J. Selyeho, na Katedre histórie, a Katedre biológie, ale 

aj ako východisko a podklad pre pracovné semináre a iné odborné konzultácie pre pedagógov 

z južného Slovenska 
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1.3 Edičná činnosť na UJS v roku 2013 

 

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 2013 realizovala edičnú činnosť prostredníctvom edičných rád jednotlivých 

fakúlt. 

Celkovo bolo v uplynulom roku vydaných 22 publikácií, z nich 8 monografií, 6 zborníkov, 5 

učebných textov a 3 periodických publikácií (Tab. č. 3). 

Tab. č. 3: Zoznam publikácií vydaných v roku 2013 Univerzitou J. Selyeho v Komárne 

Autor Názov 
Druh 

publikácie 
ISBN 

EF    

Sánta Szilárd E-studies 

Periodická 

vedecká 

publikácia 

ISSN 1338-

1598 

Edic. 
Acta oeconomica Universitatis 

Selye 

Periodická 

vedecká 

publikácia 

ISSN 1338-

6581 

Bencsik Andrea, 

Machová Renáta, 

Csiba Zsuzsanna 

Válogatott esettanulmányok Učebné texty 
ISBN 978-80-

8122-068-5 

Véghová Katarína, 

Seres Huszárik 

Erika 

A marketing alapjai Učebné texty 
ISBN 978-80-

8122-069-2 

Edic. 

Business English Practice Test- 

Üzleti angol gyakorló és 

tesztkönyv 

Učebné texty 
ISBN 978-80-

8122-070-8 

Véghová Katarína, 

Mura Ladislav 

Podnikové hospodárstvo – 

Vállalati gazdaságtan 
Učebné texty 

ISBN 978-80-

8122-071-5 

Dobai Korcsmáros 

Enikő 
Bevezetés a vállalati pénzügyekbe Učebné texty 

ISBN 978-80-

8122-071-5 

Mura Ladislav Családi vállalkozás alapjai CD-zborník 
ISBN 978-80-

8122-078-4 

Mura Ladislav 

Nekonferenčný zborník vedeckých 

prác ako výstup projektu VEGA 

1/0381/13 

CD-zborník 
ISBN 978-80-

8122-088-3 

PF    

Liszka József Eruditio-Educatio 2013 

Periodická 

vedecká 

publikácia 

ISSN 1336-

8893 

Szőköl 

István,Horváthová 

Kinga 

Kontrola a hodnotenie žiackych 

výkonov v národnostných školách 

na Slovensku 

Monografia 
ISBN 978-80-

8122-083-8 

Vajda Barnabás 
Rádio Slobodná Európa a jeho 

činnosť vo Východnej Európe 
Monografia 

ISBN 978-80-

8122-084-5 
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Gyurgyík László 

A szlovákiai magyarság népesedési 

folyamatai a 20. században 1918-

tól 2001- ig 

Monografia 
ISBN 978-80-

8122-085-2 

Kovács-Németh 

Maria 

Kultúrközvetítés és pedagógiai 

értékrendszerek 
Monografia 

ISBN 978-80-

8122-087-6 

Strédl Terézia Inkluzív pedagógia Monografia 
ISBN 978-80-

8122-089-0 

Liszka József 
Átmenetek folklór és nem folklór 

határán 
Monografia 

ISBN 978-80-

8122-090-6 

Stoffa Veronika 

A XXVI. DIDMATECH 2013- 

Zborník abstraktov – Proceedings 

of abstracts 

Monografia 
ISBN 978-80-

8122-086-9 

RTF    

Bándy György Passio et Resurrectio Christi Monografia 
ISBN 978-80-

8122-077-7 

    

UJS , Rektorát    

PaedDr. Zakar 

Piroska 

Mgr. Mészáros 

Erzsébet 

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

8122-072-2 

Edic. 

Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie Univerzity J. Selyeho– 

2013, I. Sekcia pedagogických 

a humanitných vied 

CD - zborník 
ISBN 978-80-

8122-073-9 

Edic. 

Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie Univerzity J. Selyeho– 

2013, II. Sekcia ekonomických 

vied 

CD - zborník 
ISBN 978-80-

8122-074-6 

Edic. 

Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie Univerzity J. Selyeho 

– 2013, III. Sekcia teologických 

vied 

CD - zborník 
ISBN 978-80-

8122-075-3 

Graf. č. 5: Pomer rôznych typov publikácií vydaných UJS v roku 2013 

 

 
22 vydaných publikácií v roku 2013 znamená pokles oproti roku 2012, kedy bolo vydaných 

39 publikácií (z nich 14 monografií, 14 zborníkov, 8 učebných textov, 2 periodické publikácie 

a 1 publikácia iného typu), ale niektoré monografie pracovníkov UJS v roku 2013 boli vydané 

v zahraničných vydavateľstvách z dôvodu lepšieho hodnotenia publikácie v rámci komplexnej 

akreditácie.  
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1.4 Publikačná činnosť UJS v roku 2013 

 

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 

 

Sumárne hodnotenie publikačnej činnosti UJS v Komárne za zberné obdobie 2010–2013 

uvádza tab. č. 4. Publikačná činnosť univerzity je rozdelená do štyroch hlavných kategórií 

vykazovaných pre potreby MŠ SR.  

 
Tab. č. 4: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2010 až 2013 na univerzite podľa štyroch skupín kategórií 

publikácií pre potreby MŠ SR 

 

  2010 2011 2012 2013 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 5 9 17 27 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 37 33 56 60 

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 13 6 8 20 

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie 224 304 357 357 

Spolu 279 352 438 464 

 

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

 

 
 

V roku 2013 vedecko-pedagogický pracovníci UJS registrovali 464 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 2012 a to dosť radikálne, až na viac 

ako dvojnásobok. Napriek zvýšeniu týchto počtov sa neuspokojujeme s touto situáciou. 

Naďalej, aj vzhľadom k blížiacej sa komplexnej akreditácii kladieme väčší dôraz na 

skvalitnenie publikácií, hlavne takých, ktoré sa zaraďujú do kategórie A a B v rámci 
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hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci 

komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Kladieme dôraz aj na to, že výsledky 

vedeckého výskumu treba prezentovať v zahraničných indexovaných časopisoch (hlavne 

v databázach CC, WOS, ScopuS) 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. 
 

Tab. č. 5: Rozpis publikačnej činnosti za roky 2010 až 2013 na univerzite rozpísaná podľa kategórií publikačnej 

činnosti pre potreby MŠVVaŠ SR 

 

  2010 2011 2012 2013 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 5 9  17 27 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 3 4  6 12 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2 5  11 15 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 37 33  56 60 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 3   1 2 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 5 4  5 3 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavateľstvách 1   3 4 

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

BCI Skriptá a učebné texty 2   12 10 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce  

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

33 39 

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 13 6  8 20 

ADC. 

ADD 
Vedecké práce v zahraničných a v domácich karentovaných časopisoch 13 6  

8 11 

ADM, 

ADN 

Vedecké práce v zahraničných  a v domácich časopisoch registrovaných 

 v databázach Web of Science alebo SCOPUS   
    

 9 

      

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie 224 304  357 357 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 3  - 4 

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

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 20 40  35 35 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 6 19  48 55 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 16 42  25 36 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 22 39  47 30 

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 1 4  3  

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 1   4 1 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 25 50  33 39 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 34 28  64 57 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 6 3  10 27 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 15 9  26 5 

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

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

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 4   -  
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BDA Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách     -  

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 8 19  16 29 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 28 17  25 37 

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

BED Odborné práce v recenzovaných dom. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 20 22  4  

 

 
Tab. č. 6: 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. 7: 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 

 

 
Tab. č. 8: Publikačná činnosť UJS za rok 2013 podľa fakúlt 

 

Kategória 

fakulta 

AAA,  

AAB, 

 ABA,  

ABB 

ACA, ACB, 

 BAA, BAB, 

 BCB, BCI, 

 EAI, CAA, 

 CAB, EAJ 

FAI 
ADC,  

BDC 

ADM, 

ADN 

ADD,  

BDD 

CDC,  

CDD 
Ostatné Spolu 

EF 8 14 30,85 3 7 1 0 107 170,85 

PF 19 6 23,72 8 2 3 0 175 236,72 

RTF - 1 5,43 - - - 0 50 56,43 

Spolu 17 21 57 11 9 4 0 357 464 
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Graf č 7: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2010 až 2013 na univerzite podľa štyroch skupín kategórií 

publikácií pre potreby MŠ SR 

 

 
 

V CREPČ zberné obdobie za 2013 sa uzatvorilo v marci toho roku. Od marca 2014 však 

Univerzitná knižnica zaregistrovala a aktivovala ďalšie publikácie, editované v roku 2013. To 

znamená, že v databáze Univerzitnej knižnice je momentálne až 548 publikácií s rokom 

vykazovania 2013, a toto číslo sa ešte môže mierne zmeniť. Stav vo vykazovaní publikácií za 

jednotlivé fakulty a katedry je možné priebežne kontrolovať cez nový Knižničný informačný 

systém, ktorý sme zaviedli v máji roku 2014. 

Pretože v systéme CREPČ do vzniku správy sa ešte nedokončilo hodnotenie 

záznamov/publikácií za zberné obdobie 2013, v prílohe č. 2 pripájame aktuálne údaje z 

nového 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. Od roku 2013 sa zaviedol systém 

priebežnej registrácie citácií pracovníkov UJS v knižničnom systéme DaWinci, preto je 

badateľný nárast citácií oproti roku 2012. V prílohe č. 3 sa nachádzajú citácie zaregistrované 

v roku 2013 vygenerované z knižničného informačného systému.  

 
Tab. č. 9: Prehľad citácií a ohlasov podľa fakúlt v r. 2013 

 

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 

4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 0 79 0 79 
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indexoch 

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 

 

 
Tab. č. 10: 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 
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1.5 Ocenenia výsledkov výskumu, vývoja a umeleckej činnosti na UJS v roku 2013 

 

V roku 2013 rektor Univerzity J. Selyeho udelil dňa 20.9.2013 v rámci Slávnostného 

otvorenia akademického roka 2013/2014 pochvalu a pamätné plakety za publikačnú 

a vedecko – výskumnú činnosť pracovníkom UJS. Zoznam ocenených: 

Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.,  

Doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.   

Doc. Dr. Kornélia Horváth, PhD. 

Prof. ThDr. István Karasszonn, PhD.,  

Doc. János Molnár, PhD. 

Ing. at Mgr. Ladislav Mura, PhD. 

Mgr. Péter H. Nagy, PhD.  

Doc. Attila Simon, PhD. 

PaedDr. Terézia Strédl, PhD.  

Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.,  

Prof. Dr. András Németh, DrSc.,   

Prof. Dr. József Poór, CSc.  

 

Okrem týchto ocenení, pracovník RTF UJS Prof. ThDr. Juraj Bándy – bol ocenený cenou: 

Award of the European Lutheran Comission on the Church and the Jewish People, Bratislava, 

23.05.2013 
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1.6 Účasť pedagogických pracovníkov na konferenciách 

 

Zamestnanci UJS sa aj v roku 2012 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 2013. 

 

Typ podujatia EF PF RTF Spolu 

Zahraničné konferencie 20 67 32 119 

Domáce konferencie 50 40 17 107 

Spolu 70 107 49 226 
 

Tab. č. 12: 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 

 

 

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

mierny nárast je badateľný pri PF a miernejší pri  RTF, pričom u EF je badateľný pokles 

účasti na konferenciách. Môže to byť spôsobené aj tým, kritériá pre jednotlivé oblasti vedy 

(informatika, ekonomika), ktoré budú hodnotené v rámci komplexnej akreditácie na EF UJS 

nezohľadňujú v dostatočnej miere účasť a publikovanie na konferenciách a z toho dôvodu táto 

účasť neprináša žiadaný efekt. 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 

2013. 

 

Miesto konania 
2012 2013 

EF PF RTF Spolu EF PF RTF Spolu 

Slovenská republika 48 60 14 122 20 40 17 77 

Maďarská republika 23 23 15 61 20 55 26 101 

Česká republika 13 7 1 21 14 4  18 

Poľská republika  3  3  1 1 2 

Nemecko  3 4 7  2 2 4 

Ukrajina  1  1     

Rakúsko  1 1 2   1 1 

Grécko 1   1 1   1 

Južná Kórea  1  1     

Srbsko 1   1 2 1  3 

Holandsko  1  1     

Rumunsko 1 2  3 1 1 2 4 

Slovinsko 1 1  2 1   1 

Taliansko 1 1  2     

Litva 1   1     
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Španielsko 2   2     

Írsko 3   3     

Brazília   1 1     

Švajčiarsko   1 1     

India 1   1     

Estónsko      1  1 

Chorvátsko     1 1  2 

Francúzsko     4 1  5 

Dubaj     1   1 

Japonsko     2   2 

Izrael     1   1 

Bulharsko     1   1 

USA     1   1 

Spolu 96 104 37 237 70 107 49 226 

 

Z tab. č. 13 vyplýva, že vedecko-pedagogický zamestnanci UJS sa v roku 2013 zúčastnili iba 

v 34 percentách na konferenciách organizovaných na Slovensku, ale stúpol percentuálny 

podiel účastí  na konferenciách organizovaných v Maďarsku na 44 percent. Ostatných 22 

percent sa delí medzi susedné a vzdialenejšie krajiny, čo je približne na rovnakej úrovni ako 

vlani. 

 

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

v roku 2013 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).  

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 2013 

2.1 Ľudské zdroje potrebné pre uskutočňovanie VaV 

Strategické riadenie ľudských zdrojov na Univerzite J. Selyeho bolo v roku 2013 smerované 

k napĺňaniu dlhodobých cieľov univerzity a to hlavne vo vzťahu k 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 v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na 

UJS k 31. 12. 2013 vo fyzických osobách bolo 188, z toho bolo 101 žien a 87 mužov. 

Pracovníkov s kratším pracovným časom vo veku od 20 do 64 rokov bolo celkom 30, z toho 

14 žien a 16 mužov. Zamestnancov s kratším pracovným časom vo veku 65 rokov a viac mala 

UJS iba dvoch. Pracujúcich dôchodcov bolo spolu 13, z toho 7 žien a 6 mužov. Univerzita 

dbá na to, aby dávala možnosť zamestnať sa ľuďom so zdravotným postihnutím. V roku 2013 

zamestnávala UJS 6 pracovníkov so ZŤP, z toho bolo 5 žien a 1 muž.   

 

Z celkového počtu zamestnancov univerzity bolo k 31.12.2013: 

            počet pedagogických zamestnancov:      112 

            počet nepedagogických zamestnancov:             76 

 

Z celkového počtu vysokoškolských učiteľov k 31.12.2013 bolo zamestnancom 

na Pedagogickej fakulte 58, na Ekonomickej fakulte 45 a na Fakulte reformovanej teológie 9.  

Rozdiel oproti roku 2012 je na Pedagogickej fakulte nárast o necelých 10 %, na Ekonomickej 

fakulte nárast o necelých 12% a na Fakulte reformovanej teológie nárast o necelých 13%. 

 

 Počet nepedagogických zamestnancov bol v roku  

 2008     66 

 2009     73  

 2010   72 

 2011  74 

 2012  81 

 2013  76 

 z toho na jednotlivých pracoviskách nasledovne: 

 rektorát                                              16 

 prevádzkoví zamestnanci                   21 

 zamestnanci CIS                                 5 

 zamestnanci UK                                 5 

 zamestnanci ŠD                               15 

 študijné oddelenie                               4 

 asistentky na dekanátoch                     7 

 zamestnanci KATA        2 

 lektor          1 

 výskumný a vývojový zamestnanec   1 

 

V počte zamestnancov rektorátu, CIS, UK a prevádzkových zamestnancov nenastala žiadna 

zmena. Na študijnom oddelení v roku 2013 nastal úbytok o 1.  Podobne aj v KATA nastal 
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úbytok o 1. V počte zamestnancov ŠD sme zaznamenali úbytok o 2. V celkovom počte 

nepedagogických zamestnancov nastal úbytok oproti roku 2012 o necelých 7%.  

 

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
 

Cieľom riadenia ľudských zdrojov Univerzity J. Selyeho je vytvorenie prostredia podnecujúce 

systematické vzdelávanie ako aj rozvoj intelektuálneho kapitálu a priaznivá kvalifikačná 

štruktúra najmä pedagogických zamestnancov. Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských 

učiteľov k 31. 10. 2013 bolo spolu 100,55. Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov k 

31. 10. 2013 oproti roku 2012 ukazuje priaznivý vývoj. Percentuálny nárast  v kvalifikačnej 

štruktúre vysokoškolských učiteľov v kategórii profesorov a docentov bolo spolu 1,8% z toho 

v kategórii profesori, docenti s DrSc. 0,4% a v kategórii docenti bez DrSc. 1,4%.  

V kategóriách ostatní učiteľia s PhD., CSc, ako aj v kategórii ostatní učitelia bez vedeckej 

hodnosti sme zaznamenali mierny pokles oproti roku 2012.  
Podrobnejšie údaje týkajúce sa kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov Univerzity J. 

Selyeho sú v tabuľke č. 14.  

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

učiteľov k 31. 10. 2013) 

 

 

 

 

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 52,7 6,5 14,9 0 24,2 7,1 

Ekonomická fakulta 38,9 6,4 3,1 0 16,55 12,85 

Reformovaná 

teologická fakulta 

8,95 1,9 3 0 3,65 0,4 

Spolu 100,55 14,8 21 0 44,4 20,35 

Podiel v % 100 14,7 20,9 0 44,2 20,2 

Podiel v % v 2012 100 14,3 19,5 0 45,1 21,1 

Rozdiel 2013 – 2012 0 0,4 1,4 0 -0,9 -0,9 

 

 

Zhodnotenie výberových konaní  

 

V roku 2013 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, kam je možné sa pripojiť priamo zo stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. O otázke 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 2.1.7 história, 1.1.5. 

predškolská a elementárna pedagogika, 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika, 2.1.27 
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slovenský jazyk a literatúra, 4.2.1. biológia, 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, špecializácia 

nemecký jazyk a literatúra, 3.1.14. sociálna práca, 9.2.9. aplikovaná informatika, 3.3.16. 

ekonomika a manažment podniku, 1.1.4. pedagogika, 3.1.10. všeobecná a experimentálna 

psychológia, 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia bolo v roku 2013 spolu 

46. Z celkového počtu výberových konaní bolo na funkčné miesta profesorov 15, na funkčné 

miesta docentov 13 a na ostatné miesta vysokoškolských učiteľov 18. Do výberového konania 

na miest vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2013 sa prihlásilo celkom 48 

uchádzačov. Priemerný počet uchádzačov na funkčné miesto profesora bolo 0,6, docenta 0,69 

a na miesto odborného asistenta a asistenta 1,66 uchádzačov. Priemerný počet prihlásených, 

ktorí v čase výberového konania neboli v pracovnom pomere s univerzitou bolo 0,6. 

Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je v prípade profesorov 3,75 

rokov, v prípade docentov 4,4 rokov a v prípade ostatných uchádzačov 4,1 rokov. Počet 

vysokoškolských učiteľov, ktorí opätovne obsadili to isté miesto bolo spolu 7, z toho funkčné 

miesto profesora 2,  funkčné miesto docenta 1 a ostatní 4. Počet miest obsadených bez 

výberového konania bolo 52, z toho vysokoškolský učiteľ nad 70 rokov 2.   
Podrobnejšie údaje týkajúce sa výberových konaní vyhlásených na Univerzite J. Selyeho sú 

v tabuľke č. 15 a 16.  

 
Tab. č. 15: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2013 

 

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 

uzatvore-

ných na 

dobu 

neurčitú 

Počet  

konaní  

bez  

uzatvore-

nia  

zmluvy 

Počet  

konaní,  

do ktorých  

sa  

neprihlásil 

žiaden  

uchádzač 

Počet  

konaní,  

kde bol  

prihlásený  

VŠ učiteľ,  

ktorý  

opätovne  

obsadil  

to isté  

miesto 

Profesora 15 0,6 0,46 3,75 0 3 6 2 

Docenta 13 0,69 0,54 4,4 0 3 4 1 

Ostatné 18 1,66 0,83 4,1 0 3 0 4 

Spolu 46 1,0 0,6 4,08 0 9 10 7 

 

 
Tab. č. 16: Počet miest obsadených bez výberového konania v roku 2013 

 

Zamestnanec Fyzický počet Prepočítaný počet 

VŠ učiteľ nad 70 rokov 2 1,95 

Ostatní 50 25,9 

Spolu 52 27,85 
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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.  

Z dôvodu skvalitnenia práce s databázami vedenie UJS zorganizovalo v spolupráci s CVTI 

v rámci projektu NISPEZ pracovný seminár s názvom : Elektronické databázy a výskum: 

Vyhľadávanie vedeckých informácií v e-zdrojoch Prednášateľmi boli Mgr. Roman Herda 

(CVTI SR Bratislava) s prednáškou Vyhľadávanie vedeckých informácií v e-zdrojoch a Enikő 

Tóth Szász (Thomson Reuters) s prednáškou Webof Science na dlani. Súčasťou seminára boli 

aj ukážky využívania funkcií jednotlivých elektronických databáz. V rámci prednášok bol 

uvedený aj portál Scientia.sk, ktorú prevádzkuje CVTI a umožňuje používateľom z jedného 

rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných 

zdrojoch, ktoré sú orientované na oblasť vedy a výskumu. V rámci individuálneho prístupu 

k elektronickým databázam cez CVTI 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 Univerzity J. Selyeho v roku 2013  

 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov 
 

Z vysokoškolských učiteľov Univerzity J. Selyeho získali v roku 2013 akademický titul PhD: 

  

Pedagogická fakulta (1): 

Meno a priezvisko: Mgr. Yvette Orsovicsová, PhD. 

Študijný program: Pedagogické výskumy  

Termín obhajoby: 25.06.2013 

Názov pracoviska, na ktorom sa kvalifikačný postup realizoval: Fakulta pedagogiky 

a psychológie Univerzity Lóránda Eötvösa  

Číslo diplomu: P-4142/2013 

 

Po úspešnom absolvovaní habilitačného konania získal v roku 2013 vedecko-pedagogický 

titul docent : 

 

Ekonomická fakulta (1): 

Meno a priezvisko: doc. Ing. Peter Karácsony, PhD. 

Termín obhajoby: 24.04.2013 

Názov pracoviska, na ktorom sa kvalifikačný postup realizoval: Nyugat-magyarországi 

Egyetem, Sopron  

Číslo diplomu: 141/2013 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov a ďalšie vzdelávanie 
 

Rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov UJS bolo v roku 2013 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 2013 zúčastnilo veľký počet zamestnancov. Náklady na 

školenia nepedagogických zamestnancov v roku 2013 predstavovali sumu 359,- €. 

 

3.2 Zapojenie zamestnancov do mobilít  

Medzinárodná spolupráca UJS je neoddeliteľnou súčasťou aktivít univerzity v oblasti 

pedagogickej a vedeckovýskumnej a inej činnosti. Zahraničné aktivity medzi našou 

univerzitou a jej zahraničnými partnermi sú realizované na základe bilaterálnych a 

multilaterálnych zmlúv, príp. dohôd. Zrealizovaná bilaterálna spolupráca v roku 2013 sa 

týkala predovšetkým vzájomnej výmeny vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov, 

mobility študentov, tvorby a prezentácie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, 

organizovania vedeckých podujatí, účasti na zahraničných konferenciách a seminároch a 

spolupráce na vedeckých a edukačných projektoch.  
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 Cieľom akademických mobilít je podporovať vytvorenie a rozšírenie európskeho priestoru 

na získavanie vysokoškolského vzdelávania a posilňovať jeho význam v procese inovácií a 

globalizácie. Najvýznamnejším programom v oblasti akademickej mobility študentov a 

zamestnancov na UJS je podprogram európskeho Programu celoživotného vzdelávania LLP - 

Erasmus, s najvyšším podielom mobilít i získaných finančných zdrojov na medzinárodnú 

činnosť. K 31.12.2013 mala UJS podpísaných 33 platných bilaterálnych dohôd Erasmus s 

vysokoškolskými inštitúciami v nasledujúcich európskych štátoch: Česká republika (4), 

Dánsko (1), Poľsko (3), Nemecko (1), Maďarsko (21), a Rumunsko (3). UJS je zapojená aj do 

stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia - CEEPUS (Central European 

Exchange Program for University Studies). Univerzita J. Selyeho je členom dvoch sietí: CIII-

HU-0019-03-0708 (ktorá sa realizuje na Pedagogickej fakulte) a CIII-SK 0405-01-0910 

(ktorá je realizovaná na pracoviskách Ekonomickej fakulty). 

V a. r. 2012/2013 sa uskutočnilo 39 akademických mobilít s celkovým počtom 337 

dní, čo je nárast oproti minulému roku takmer o 34,5 %. Priemerná dĺžka mobility činila 

približne 8 dní. Navštevované krajiny v rámci všetkých mobilít boli: Maďarsko (23), Česká 

republika (4), Poľsko (4), Rumunsko (5), Nemecko (1), Rakúsko (1) a Srbsko (1). 

 Zo všetkých jej troch fakúlt UJS v rámci programu Erasmus, zahraničných mobilít sa 

zúčastnilo 30 učiteľov. V zahraničí strávili spolu 260 dní. V rámci programu CEEPUS boli na 

zahraničnom prednáškovom pobyte 4 učitelia. Spolu strávili na partnerských univerzitách 48 

dní. S vysokým záujmom sa postupne rozvíjal na UJS aj typ mobility tzv. školenie. Táto 

mobilita je považovaná za veľmi prínosnú najmä pre administratívnych pracovníkov 

univerzity, ktorí sa angažujú v organizovaní a administrácii programu Erasmus. Školenia 

realizované na partnerských univerzitách umožňujú vzájomnú výmenu skúseností, osvojiť si 

nové metodiky, konfrontovať svoje poznatky a postupy práce so skúsenosťami kolegov v 

zahraničí. V minulom akademickom roku sa 5 administratívnych zamestnancov absolvovalo 

Erasmus mobilitu v priebehu 29 dní za účelom školenia a výmeny skúseností na partnerskej 

univerzite v Maďarsku. 

 UJS si naďalej udržiava pevné a intenzívne kontakty so zahraničím, a to organizovaním, 

resp. účasťou na medzinárodných vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, ako aj 

krátkodobými pobytmi na partnerských univerzitách ako aj návštevami zahraničných 

odborníkov na našej univerzite. Našu univerzitu pracovne navštívilo: 28 zahraničných hostí, 

ktorí pobudli v našej krajine celkovo159 dní. 

 Za účelom realizácie Erasmus prednáškového pobytu pricestovalo na UJS 16 

zahraničných pedagógov z partnerských univerzít: 11 z Maďarska, 1 z Českej republiky, 2 

z Poľska a 2 z Rumunska. 6 zahraniční učitelia prednášali na Ekonomickej fakulte, 9 na 

Pedagogickej fakulte a 1 pedagóg z Rumunska navštívil Reformovanú teologickú fakultu 

UJS. Pobyt zahraničných pedagógov trval spolu 63 dní. Ďalší 7 pracovníci sa zúčastnili na 

školení, realizovanej na našej univerzite (6 z Maďarska, 1 z Rumunska). Dĺžka ich pobytu 

spolu činila 31 dní.  

 V rámci programu CEEPUS Ekonomickú fakultu UJS navštívili 5 učitelia – 4 učitelia v 

rámci siete CIII-HU-0019-08-2013 a jeden pedagóg v rámci siete CIII-SK-0405-04-1213. 

Spolu strávili na UJS 62 dní. Prednášky zahraničných učiteľov sa uskutočnili z oblasti 

prírodných, informatických, ekonomických a spoločenských vied.  

 Z tabuľky č.  vyplýva, že aj na akademickej mobilite zamestnancov najväčší podiel má 

program LLP-ERASMUS. O tom svedčia aj počty tak vyslaných ako aj prijatých 

zahraničných zamestnancov. Z celkového počtu 39 vyslaných a 28 prijatých zamestnancov 

bolo 35 vyslaných a 23 prijatých zamestnancov z programu Erasmus. V porovnaní s minulým 

a. r. počet prijatých zamestnancov na UJS sa taktiež výrazne zvýšil, a to až o 64,7 %. 
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Tab.č. 17: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2012/2013 a porovnanie s 

akademickým rokom 2011/2012 
 

V roku 2012/2013        

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 13 118 0 0 13 51 0 0 

EF 24 152 0 48 14 38 0 62 

RTF 2 19 0 0 1 5 0 0 

Spolu 39 289 0 48 28 94 0 62 

         

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 

         

rozdiel 10 73 0 -12 11 29 0 -58 

rozdiel v % 34,5 33,8 0,0 -20,0 64,7 44,6 0 -48,3 
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4 CELKOVÉ HODNOTENIE A ZÁVERY PRE ROZVÍJANIE VÝSKUMU A 

VÝVOJA NA UJS V KOMÁRNE V ROKU 2013 

 

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 piaty najvyšší – 8,03%, (v 

predchádzajúcom roku bol tretí najvyšší), keď celoslovenský priemer je 3,87%. V oblasti 

vysokoškolského vzdelávania a vedy je nárast 7,03%, štvrtý najvyšší, pričom vlaňajší nárast 

bol 4,14 %.  

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

V oblasti vedeckovýskumných grantových projektov zaznamenala univerzita stagnáciu, 

predovšetkým z dôvodu, že v roku 2013 sme nezískali žiadny nový projekt z agentúry KEGA 

a VEGA, rok 2014 už bude z tohto hľadiska povzbudzujúci. Objem získaných finančných 

prostriedkov tiež stagnoval, takisto ako počet medzinárodných a zahraničných projektov, 

ktorý je 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. Potešujúci je nárast 

počtu publikácií v tzv. karentovaných časopisoch, a publikácií indexovaných v databázach 

Scopus a WOS, 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 2013 získal 1 pedagogický zamestnanec UJS akademický titul PhD. a jeden sa 

habilitoval na inej vysokoškolskej inštitúcii. 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 2013 na UJS  

Príloha 2 Prehľad publikačnej činnosti za rok 2013 na UJS 

Príloha 3 Prehľad citácií a ohlasov za rok 2013 na UJS 

Príloha 4 Prehľad účasti pedagogických pracovníkov UJS na konferenciách v roku 2013 
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