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Úvod 

 

Hodnotenie úrovne Univerzity J. Selyeho v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2010 

vychádza zo Správy o činnosti UJS za rok 2010, 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 

2010. 

 

Predkladaná hodnotiaca správa pozostáva z desiatich častí. Prvá časť hodnotí úspešnosť v 

získavaní výskumných projektov ako zdrojov financovania výskumu a vývoja. Druhá časť 

dokumentuje organizáciu vedeckých konferencií, seminárov, výstav a iných odborných a 

umeleckých podujatí. Tretia a štvrtá časť hodnotí edičnú a publikačnú činnosť na UJS v roku 

2010. Piata časť obsahuje ocenenia výsledkov výskumu a vývoja v roku 2010. Šiesta časť sa 

zameriava na vedeckú časť doktorandského štúdia, pričom ďalšie údaje o doktorandskom 

štúdiu budú zahrnuté do správy Hodnotenia vzdelávacej činnosti UJS za 2010. Infraštruktúra 

výskumu a vývoja tvorí jadro ôsmej časti. Celkové hodnotenie a závery pre rozvíjanie 

výskumu a vývoja tvoria poslednú časť.  
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1 ÚSPEŠNOSŤ V ZÍSKAVANÍ VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV AKO ZDROJOV 

FINANCOVANIA VEDY A VÝSKUMU V ROKU 2010 

 

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, 

alebo 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 z rozličných zdrojov) – do ich riešenia v roku 2010 bolo zapojených asi tretina 

vedecko-pedagogických pracovníkov UJS.  

V roku 2010 bolo na univerzite riešených 6 vedeckých projektov podporovaných z domácich 

grantových schém – 2 projekty VEGA, 4 projekty KEGA, Z ďalších domácich grantov sme 

získali dva projekty od Stredoeurópskej nadácie a mali sme 1 pretrvávajúci projekt APVV 

(bilaterálna spolupráca) a 1 od Pro Selye Univerzitas. Zo zahraničných vedeckých grantov 

sme získali tri projekty od Maďarskej akadémie vied. Z ostatných zahraničných grantov sa 

podarilo získať 4 od Kancelária fondu „Szülőföld Alap“ – MR, a po jednom od Comenius, od 

Národnej kancelárie CEEPUS, od Národnej kancelárie Erasmus, od International Visegrad 

Fund, 1 podporu od inštitúcií a programov národného významu a 1 od Debrecínskej 

univerzity na letnú univerzitu.  

Do riešenia zahraničných vedecko-výskumných projektov boli zapojení vedecko-pedagogický 

pracovníci UJS hlavne z PF a EF. Na riešení niektorých projektov participovali aj študenti 

UJS v rámci plnenia študijných povinností (nie v pracovnom pomere). Ich počty uvádzajú 

opisy jednotlivých projektov. 

 
Tab. č. 1: Počet riešených projektov výskumu a vývoja a získaných finančných prostriedkov na univerzite v 

rokoch 2009 až 2010 (vo všetkých typoch projektov) 

 

Názov programu v 
rámci ktorého získal 

projekt podporu 

/ 
Názov inštitúcie, ktorá 

podporu poskytla 

Rok 2009 Rok 2010 

Počet  

projektov 

VaV 

Získaná  

finančná  
podpora 

od 

1.11.2008 
do 

31.10.2009 

Mena 

Získaná  

finančná  
podpora 

od  

1.11.2008  
do  

31.10.2009 
(v eurách  

v celých 

jednotkách)  

Mena 

Počet  

projektov 

VaV 

Získaná  

finančná  
podpora 

od 

1.11.2009 
do 

31.10.2010 

Mena 

Získaná  

finančná  
podpora 

od  

1.11.2009 
do  

31.10.2010 
(v eurách  

v celých 

 jednotkách)  

Mena 

Domáce granty                     

VEGA 4 8 900 EUR 8 900 EUR 2 5 894 EUR 5 894 EUR 

KEGA 3 23 702 EUR 23 702 EUR 4 19 168 EUR 19 168 EUR 

APVV 1 1 494 EUR 1 494 EUR 1 1 494 EUR 1 494 EUR 

Pro Selye Univerzitas 2 6 980 EUR 6 980 EUR 1 420 EUR 420 EUR 

Stredoeurópska nadácia           2 12 800 EUR 12 800 EUR 

Zahraničné výskumné 

granty 
                    

Maďarská akademia 

vied 
2 955 530 HUF 3 495 EUR 3 1 550 000 HUF 5 704 EUR 

Ostatné zahraničné 

granty 
                    

Kancelária fondu  

"Szülőföld Alap" - MR 
3 7 000 000 HUF 25 604 EUR 4 43 500 000 HUF 160 068 EUR 

COMENIUS 1 2 000 EUR 2 000 EUR 1 2 965 EUR 2 965 EUR 
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Podpora inštitúcií a 

programov národného 

významu 
1 30 000 000 HUF 109 733 EUR 1 30 000 000 HUF 110 392 EUR 

CEEPUS 1 7 413 EUR 7 413 EUR 1 1 410 EUR 1 410 EUR 

International Visegrad 
Fund 

          1 852 EUR 852 EUR 

Erasmus 1 50 942 EUR 50 942 EUR 1 40 183 EUR 40 183 EUR 

Debrecínská letná 

univerzita 
          1 462 000 HUF 1 700 EUR 

SPOLU 19     240 264   EUR 21     363 050 EUR 

 

 

Ako negatívny trend možno hodnotiť pokles podaných žiadostí o grant VEGA, KEGA 

a APVV oproti predchádzajúcemu akademickému roku, s čím súvisí aj nízky počet 

novozískaných projektov tejto kategórie: 2 nové projekty KEGA a 1 nový VEGA v roku 

2010. Z podaných žiadostí o bilaterálnu spoluprácu v rámci APVV bol podporený jeden 

projekt zameraný na slovensko-maďarskú spoluprácu. 

Aj v roku 2010 sa podarilo univerzite (popri jednom pretrvávajúcom z roku 2010) získať dva 

ďalšie zahraničné vedecké projekty (od MAV) – pričom získavať zahraničné vedecké 

projekty ani pre veľké univerzity nie je jednoduché. 

Univerzita v roku 2010 získala objem financií 363 050 € zo zahraničných alebo domácich 

grantov. Celkový objem finančných prostriedkov grantov a projektov v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom vzrástol o 122786 €. Väčšina získaných financií mala celouniverzitné 

využitie, len 9,7% bola viazaná na jednotlivé fakulty. Najväčší objem financií na riešenie 

domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov dosiahla Pedagogická Fakulta s 

podielom 100% z financií získaných fakultami UJS (Tab. č. 2).  
 

 
Tab. č. 2: Objem domácich a zahraničných grantov na V a T od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010 

 

Pojekty 
Celo- 

univerzitné 
PF EF RTF 

Celkový 

súčet 
Mena 

VEGA  5 894   5 894 EUR 

KEGA  19 168   19 168 EUR 

APVV  1 494   1 494 EUR 

Pro Selye Univerzitas 420    420 EUR 

Stredoeurópska nadácia 12 800    12 800 EUR 

Maďarská akadémia vied  5 704   5 704 EUR 

Kancelária fondu "Szülőföld Alap" 160 068    160 068 EUR 

COMENIUS  2 965   2 965 EUR 

Podpora inštitúcií a programov 

národného významu 
110 392    110 392 EUR 

International Visegrad Fund 852    852 EUR 

Erasmus 40 183    40 183 EUR 

Ceepus 1 410    1 410 EUR 

Debrecínska letná univerzita 1 700    1 700 EUR 

Spolu 327 825 35 225 0 0 363 050 EUR 
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1.1 Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém 

 

V roku 2010 bolo na univerzite riešených 10 projektov podporovaných z domácich 

grantových schém. Z hľadiska vnútornej štruktúry bolo riešených 2 projektov VEGA, 4 

projektov KEGA, 1 projekt APVV (bilaterálna spolupráca). Z ďalších domácich grantov sme 

získali 1 projekt od Pro Selye Univerzitas a dva projekty od Stredoeurópskej nadácie.  

 

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 2010 boli na UJS v procese riešenia projekty VEGA s  

dátumom ukončenia  2011 v nasledovnom tematickom znení: 

1. Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918–1929). (hlavný 

riešiteľ Attila Simon, PhD.) 

2. Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísiel. (hlavný 

riešiteľ Doc. RNDr. János Tóth, PhD.) 

Podrobné údaje o riešených VEGA projektoch na UJS v roku 2010 uvádza tab. č. 3. 
 

Graf č. 1: Počet riešených projektov VEGA na UJS 
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Graf č. 2: Objem finančných prostriedkov na riešenie projektov VEGA 
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Tab. č. 3: Prehľad projektov VEGA riešených v roku 2010 na univerzite 

 

Por. 

číslo 
Názov projektu 

Zodpovedný 

riešiteľ 

Číslo 

projektu 

Dátum  

začiatku  

riešenia  

projektu 

Dátum  

skončenia 

 riešenia 

 projektu 

Objem 

finančných  

prostriedkov  

poskytnutých 

pre  

VS v 2009  v 

EUR 

Objem 

finančných  

prostriedkov  

poskytnutých 

pre  

VS v 2010  v 

EUR 

1 

Československá republika a  

maďarská menšina  

na Slovensku (1918-1929) 

Attila Simon, 

PhD 
2/0117/09 2009 2011 1597 1597 

2 

Rozdelenie postupností a 

 zovšeobecnené hustoty  

množín prirodzených čísiel 

Doc. RNDr. 

János Tóth, PhD. 
1/0753/10 2010 2011 - 4297 

 

 

Stručný opis projektov VEGA 

 

Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918–1929).  

Projekt VEGA č. 2/0117/09 

Ciele projektu:  

Projekt je zameraný na základný archívny výskum základných otázok politických dejín 

maďarskej minority v prvom desaťročí existencie Československej republiky. Pracovníci 

Katedry histórie PF UJS skúmajú archiválie predovšetkým z tematických okruhov vzniku 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 vedecká pracovníčka SpVÚ SAV Soňa Gabzdilová, 

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

je doc. László Szarka, CSc.  
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Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 2 (vrátane zodpovedných 

riešiteľov) 

 

Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel 

Projekt VEGA č. 1/0753/10 

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 teórie 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 hustotami dané váhovými funkciami typu n^a. 

Počet tvorivých zamestnancov:  

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

(vrátane zodpovedných riešiteľov) 

 

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 

2010 boli vyhlásené štyri priority výzvy.  

V roku 2010 boli ako projekty KEGA riešené na UJS 4 vedecko-výskumné projekty, z toho 

dve boli ukončené v roku 2010: 

1. Elektronická podpora vyučovania programovania. (hlavný riešiteľ prof. Ing. Veronika 

Stoffová, CSc.)  

2. Teória a metodika školskej telesnej výchovy (hlavný riešiteľ doc. Alexander Melicher, 

PhD.) 

V procese riešenia s neskorším dátumom ukončenia boli v roku 2010 riešené projekty KEGA 

v nasledovnom tematickom znení: 

3. Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania. (hlavný riešiteľ prof. 

Ing. Ján Stoffa, DrSc.) 

4. Biometria živočíchov a človeka. (vedúca sploriešiteľského pracoviska PaedDr. 

Melinda Nagy, PhD.) 

Podrobné údaje o riešených KEGA projektoch na UJS v roku 2010 uvádza tab. č. 4. 
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Graf č. 3 Počet riešených projektov KEGA na UJS 
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Graf č. 4: Objem získaných finančných prostriedkov na riešenie KEGA 
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Tab. č. 4: Prehľad projektov KEGA riešených v roku 2010 na univerzite 

 

Por. 

čísl

o 

Názov projektu Zodpovedný riešiteľ 
Číslo 

projektu 

Dátum 

začiatku 

riešenia 

projekt

u 

Dátum 

skončeni

a 

riešenia 

projektu 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutých 

pre VS  

v 2009 

v EUR 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutých 

pre VS  

v 2010 

v EUR 

1 

Elektronická podpora 

vyučovania 

programovania 

Prof. Ing. Veronika 

Stoffová, CSc. 

3/6365/0

8 
2008 2010 26 750 10 063 

2 

Terminologická kultúra 

v oblasti elektronického 

vzdelávania 

Prof. Ing. Ján Stoffa. 

DrSc., 

3/7519/0

9 
2009 2011 10 721 6 431 

3 
Biometria živočíchov a 

človeka 

PaedDr. Melinda Nagy, 

PhD. 

242-

019PU 

-4/2010 

2010 2011 – 1014 

4 

Teória a metodika 

školskej telesnej 

výchovy 

Doc. Alexander 

Melicher, PhD. 

406-

006UJS 

-4/2010 

2010 2010 – 1660 
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Stručný opis projektov KEGA 

 

Elektronická podpora vyučovania programovania 

Projekt KEGA č. 3/6365/08 

Ciele a výsledky projektu: 

Cieľom projektu bolo vytvoriť a zaviesť nové elektronické učebné pomôcky a nové 

vyučovacie metódy na zvýšenie efektívnosti vyučovania programovania. Boli vytvorené, príp. 

vybudované a zavedené elektronické učebné pomôcky vo forme elektronických 

interaktívnych učebníc a kurzov, interaktívnych animačno-simulačných modelov rôznych 

algoritmov s možnosťou vizualizovať ich priebeh a realizovať rôzne simulačné experimenty. 

Na precvičovanie programátorských zručností a na skúšanie a testovanie vedomostí 

edukantov bol vypracovaný súbor testových otázok a úloh, z ktorých mnohé boli zabudované 

do elektronických učebníc, príp. kurzov. V elektronických učebniciach a učebných 

pomôckach boli využité rôzne štandardné typy otázok a úloh. 

Na splnenie stanovených cieľov projektu a na zvýšenie efektívnosti vyučovania 

programovania boli vytvorené:  

a) elektronické kurzy Programovanie I,  Programovanie II a Programovanie III. a  

(prístupné na adrese: www.my-courses.org); 

b) animačnosimulačné interaktívne modely rôznych algoritmov s možnosťou 

vizualizovať ich priebeh tak, aby sa dali realizovať rôzne simulačné experimenty, 

programové interaktívne systémy na demonštrovanie dynamických štruktúr a mnohé 

ďalšie elektronické učebné pomôcky (http://www.selyeuni.sk/pf/kin/kega/); 

c) elektronické učebnice na podporu vyučovania iných predmetov, pri tvorbe ktorých sa 

využili skúsenosti získané pri tvorbe elektronických kurzov na vyučovanie 

programovania (http://prirodoveda34.szm.sk/). 

V roku 2010 bol projekt ukončený obhájením záverečnej správy.  

Členovia riešiteľského kolektívu svoje výsledky a skúsenosti priebežne publikovali. V 

priebehu riešenia vzniklo niekoľko desiatok publikácií. Do záverečnej správy ich bolo 

zaradených celkom 70. V období riešenia projektu vzniklo viac ako 42 citačných ohlasov na 

prácu riešiteľov. 

Záverečná oponentúra sa konala za prítomnosti väčšiny členov oponentskej rady a troch 

oponentov projektu. Všetci oponenti hodnotili projekt známkou “splnil ciele excelentne (s 

dosiahnutím celospoločenských prínosov)”. Komisia KEGA č. 2 MŠ SR projekt navrhla 

zaradiť medzi 3 najúspešnejšie projekty KEGA za rok 2010. 

Počet tvorivých zamestnancov:  

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 11 (vrátane zodpovedných 

riešiteľov) 

 

Teória a metodika školskej telesnej výchovy 

Projekt KEGA č. 406-006UJS-4/2010 

Ciele a výsledky projektu: 

Podstatou projektu bolo vydať publikáciu, ktorá bude významnou podporou výučby telesnej 

výchovy pre učiteľov z oblasti teórie a ponúka metodickú pomoc pre realizáciu výučby 

telesnej výchovy podľa moderných princípov.  

V rámci tohto projektu bola pripravená a vydaná publikácia – monografia, ktorá vychádza z 

definovania základov teórie výučby telesnej výchovy. Na základe definovaných pojmov boli 

popísané druhy a štýly výučby predmetu telesná výchova. Veľmi významnou súčasťou práce 

je charakteristika kondičnej a koordinačnej pohybovej schopnosti detí v školskom veku, na 

druhej strane však bola venovaná dostatočná pozornosť učiteľom, nakoľko boli definované 

potrebné pedagogické, didaktické, organizačné a akademické schopnosti učiteľa potrebné pre 
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úspešné zvládnutie výučby. Publikácia obsahuje aj popis moderného poňatia – projektového 

prístupu vyučovania predmetu telesná výchova, zároveň bola uvedená aj analýza aktuálnych 

problémov výučbových projektov telesnej výchovy. Bola venovaná dostatočná pozornosť 

výučbe telesnej výchovy pre žiakov so slabšími fyzickými schopnosťami a bola analyzovaná 

oblasť športu a telesnej výchovy orientovaná podľa záujmu žiakov základných a stredných 

škôl s dôrazom na prebudenie ich väčšieho záujmu o šport. 

Počet tvorivých zamestnancov: 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 2 (vrátane zodpovedných 

riešiteľov) 

 

 

Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania 

Projekt KEGA č. 3/7519/09 

Ciele a výsledky projektu: 

V roku 2010 sa skoordinoval základný riešiteľský kolektív, bol vypracovaný a zabezpečený 

jednotný metodologický prístup k riešeniu problematiky. Boli spracované ďalšie rádovo 

desiatky publikovaných dokumentov (a vlastných publikácií) z oblasti elektronického 

vzdelávania. Na zaradenie do heslára terminologického slovníka boli navrhnuté ďalšie 

termíny a ich skráteniny. K väčšine navrhnutých termínov alebo ich skrátenín boli nájdené ich 

anglické ekvivalenty a k mnohým aj české a poľské ekvivalenty. K ďalším termínom boli 

vypracované definície nimi pomenovaných pojmov a v prípade ďalších skrátenín boli získané 

informácie o ich dešifrovaní, resp. spôsobe vytvorenia. Išlo teda o kvantitatívne aj kvalitatívne 

rozšírenie súboru excerpovaných relevantných literárnych prameňov, rozšírenie množiny 

excerpovaných termínov, selekciu ďalších termínov vybratých do heslára slovníka a 

rozšírenie počtu definícii vybratých termínov a ich skrátenín, vrátane vyjasňovania ich 

etymológie, resp. spôsobu odvodenia. Pokračovalo sa aj vo vyhľadávaní príslušných 

anglických, českých a poľských ekvivalentov. Začalo sa s excerpciou aj z maďarských 

informačných zdrojov. Pracovalo sa podľa navrhnutého časového harmonogramu. 

Počet tvorivých zamestnancov: 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 9 (vrátane zodpovedných 

riešiteľov) 

 

Biometria živočíchov a človeka 

Projekt KEGA č. 242-019PU-4/2010 

Ciele a výsledky projektu: 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť databanku biometrických údajov živočíchov a človeka, 

vytvoriť vysokoškolskú učebnicu so zameraním na štúdium biometrie živočíchov a človeka 

pre študentov prírodovedných predmetov, a pripraviť publikáciu zameranú na teoretické 

poznatky a praktické ukážky použitia prístrojov na identifikáciu jedincov. 

Na dosiahnutie cieľov projektu sme sa zamerali v priebehu 1. roka riešenia na spracovanie 

literárnej rešerše, vytvorenie databanky biometrických údajov človeka. K vytvoreniu 

databanky sme zakúpili prístrojovú techniku, ktorá slúži na zaznamenávanie obtlačkov prstov 

a skenovanie dúhovky. Prístrojová technika sa používa v rámci výučby genetiky, fyziológie 

živočíchov a človeka. V ďalšom období v súlade so stanovenými cieľmi finalizujeme 

databanku obtlačkov prstov a skenovanie dúhovky a pripravujeme materiál k vydaniu 

učebnice. 

Počet tvorivých zamestnancov: 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 1 z PF UJS (a 4 z FHPV 

PU) 
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1.1.3 Projekty riešené ako súčasť iných domácich grantov  

 

UJS v roku 2010 získala ďalšie granty od Pro Selye Univerzitas, z ktorých financovala 

vydávanie publikácií pracovníkov. Boli poskytnuté podpory aj od Stredoeurópskej nadácie na 

tvorbu nových študijných programov a na zabezpečenie najnovšej vedeckej a odbornej 

literatúry pre študentov UJS. Obe tematiky sú úzko spojené s vedeckou činnosťou univerzity.  

Podrobné údaje o ostatných domácich projektoch na UJS v roku 2010 uvádza tab. č. 1. a 5. 

 
Tab. č. 5: Prehľad projektov podporovaných z  domácich grantových schém riešených v roku 2010 na univerzite 

 

Por. číslo 

Názov programu v 

rámci ktorého získal 

projekt podporu 

/ 

Názov inštitúcie, ktorá 

podporu poskytla 

Číslo projektu 

Dátum 

začiatku  

riešenia 

projektu 

Dátum 

skončenia 

riešenia 

projektu 

Objem 

finančných  

prostriedkov  

poskytnutých 

pre VS v 2009   

v EUR 

Objem 

finančných  

prostriedkov  

poskytnutých 

pre VS v 2010   

v EUR 

1 APVV SK-HU-0009-08 2009 2010 1 494 1 494 

2 Pro Selye Univerzitas 2/2009/4/2 2009 2011 2 980 420 

3 Stredoeurópska nadácia 46/2010/1 2009 2010 – 8 000 

4 Stredoeurópska nadácia 46/2010/2 2009 2011 – 4 800 

 

 

1.2 Informácie o projektoch podporovaných zo zahraničných grantových schém 

 

V kategórii zahraničné ostatné granty v roku 2010 sme získali podporu od Maďarskej 

akadémie vied, od kancelárie fondu „Szülőföld Alap“, od Európskej komisie, od Národnej 

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

Kancelárie ministerstva verejnej správy a od Kancelárie ministerstva spravodlivosti. 

Podrobné údaje o riešených zahraničných projektoch na UJS v roku 2010 uvádza tab. č. 1. 

a 6.  

 
Tab. č. 6: Prehľad projektov podporovaných zo zahraničných grantových schém riešených v roku 2010 na 

univerzite 

 

Por. 

číslo 

Názov programu v rámci 

ktorého získal projekt 

podporu 

/ 

Názov inštitúcie, ktorá 

podporu poskytla 

Číslo projektu 

Dátum 

začiatku  

riešenia 

projektu 

Dátum 

skončenia 

riešenia 

projektu 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutých 

pre VS  

v 2009   

v EUR 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutých 

pre VS  

v 2010   

v EUR 

1 Maďarská akademia vied 2009C00107CS 1.9.2009 31.5.2010 1646 1 656 

2 Maďarská akademia vied 210C00215CS 22.11.2010 31.12.2011 – 3496 

3 Maďarská akademia vied 2010C00284CS 22.11.2010 28.5.2011 – 552 

4 
Kancelária fondu  

„Szülőföld Alap“ 
SK006561-011 31.10.2009 31.5.2010 – 3 680 

5 
Kancelária fondu  

„Szülőföld Alap“ SK006561-13 1.12.2009 30.3.2010 – 128 790 

6 
Kancelária fondu  

„Szülőföld Alap“ SK006561-015 1.6.2010 31.12.2010 – 25 758 
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8 
Kancelária fondu  

„Szülőföld Alap“ SK006561-019 1.6.2010 31.12.2010 – 1 840 

7 COMENIUS 

141796-LLP-1  

2008-1DE-

COMENIUS-CMP 

1.12.2008 28.2.2011 1 000 1 965 

9 CEEPUS 
CII-HU-0019-03-

0708 
1.10.2009 30.9.2010 7413 1 410 

10 
Podpora inštitúcií a programov 

národného významu 
SK006561-014 1.6.2010 30.6.2010  110 392 

11 International Visegrad Fund 21010057 25.7.2010 15.5.2011 – 852 

12 Erasmus 
9201-

0577/KOMARNO01 
1.10.2009 30.9.2010 34 904 5 279 

13 Debrecínská letná univerzita Slova/10/12/GF 1.7.2010 31.9.2010 – 1 700 

 

 

Stručný opis projektov  

 

Kultúrne dedičstvo Maďarov žijúcich na Slovensku - Balady nitrianskeho kraja 

Projekt č.: 2009C00107CS 

Ciele a výsledky projektu:  

Hlavným cieľom projektu bolo spracovanie maďarských ľudových balád pozbieraných 

Lászlóm Aranyom a jeho spolupracovníkmi v okolí Nitry počas druhej svetovej vojny a ich 

príprava na vydanie. Celý materiál pozostáva z vyše 1000 rukopisných strán – obsahuje 

ľudové piesne, balady a iné naratívy. Z toho materiálu sa vybrali texty ľudových balád (spolu 

72 kusov), opatrili sa poznámkami a spolu s úvodnou štúdiou sa vydali vo forme samostatnej 

knižnej publikácie: Liszka, J. (Ed.): Nyitra vidéki népballadák (Arany A. László 

hagyatékából). Šamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2009, 199 p. ISBN 978-80-89249-

29-9  

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 1 z PF UJS (vrátane 

zodpovedných riešiteľov) 

 

Plánovanie, realizovanie a hodnotenie procesov vyučovania jazykov vo viacjazyčnom 

prostredí v Slovenskej republike 

Projekt č.: 2010C00284CS 

Ciele a výsledky projektu:  

Cieľom longitudinálneho výskumu je odhaliť a opísať postavenie jazykového vzdelávania 

v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským v Slovenskej republike, 

a to v troch smeroch: (1) maďarský jazyk a literatúra, (2) slovenský jazyk a literatúra, (3) 

moderné cudzie jazyky (anglický a nemecký jazyk). Hlavným cieľom projektu je zistiť, v akej 

miere zodpovedá plánovanie a realizácia procesov jazykového vzdelávania požiadavkám 

najmodernejších komunikatívnych vyučovacích metód vo viacjazyčnom prostredí, vzhľadom 

na ciele a výkonový štandard spoločne prijatého SERR (Európskeho referenčného rámca).  

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 6 (5 z PF UJS a 1 z FF UK) 

 

Porovnávací výskum a prognóza počtu maďarských obyvateľov Karpatskej kotliny do roku 

2011 

Projekt č.: 2010C00215CS 

Ciele a výsledky projektu:  

Hlavným cieľom projektu je pozbierať a porovnať základné demografické údaje o 

maďarských populácií žijúcich v Slovenskej, Rumunskej, Ukrajinskej a Srbskej republike, 

ako aj vypracovať prognózu vývoja maďarského obyvateľstva v Karpatskej kotline. V prvej 
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fáze projektu sa pozbierajú základné demografické údaje a pôrodnosti, úmrtnosti, sobášnosti, 

rozvodovosti a migrácii skúmaných populácií, ako aj údaje o ich vekovej štruktúre. Paralelne 

so zberom a usporiadaním demografických údajov dochádza k zberu a preštudovaniu 

súvisiacej demografickej literatúry v jednotlivých štátoch. V tejto fáze dochádza aj k 

modifikácii softvéru na prognózu vývoja obyvateľstva Maďarov v skúmaných regiónoch. 

Pripravuje sa aj rukopisu publikácie. 

Počet tvorivých zamestnancov: 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 5 (1 z PF UJS a 4 zo 

zahraničia) 

 

Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen 

Projekt č.: 141796-LLP-1, 2008-1DE-COMENIUS-CMP 

Ciele a výsledky projektu: 

Naturbild je multilaterálny projekt, ktorý je časovo naplánovaný na dva roky (2008-2010). Je 

podporovaný Európskou úniou v rámci programu „Celoživotné vzdelávanie“. Cieľom 

projektu je rozvíjanie prírodovedného, logického a technického poznania detí vo veku od 4 do 

8 rokov, v rámci čoho sa viacperspektívne rozvíjajú detské spôsobilosti tvoriť, konštruovať a 

produkovať nové myšlienky. Cieľom projektu je rozvíjanie a skvalitňovanie kognitívnej 

úrovne detí v oblasti prírodovedného a technického poznania vo veku 4–8 rokov. Rozvíjanie 

všetkých súčastí projektu sa realizuje prostredníctvom projektového prístupu v obsahových 

okruhoch „vzduch“ a „voda“ ako prírodné javy. V rámci projektu sa vypracovali didaktické 

stratégie, ktoré sú zamerané na objavovanie a pochopenie prírodných javov a technických 

problémov deťmi predškolského a mladšieho školského veku, vypracovali stratégie na 

prezentáciu a implementáciu projektu a jeho jednotlivých súčastí v mestách a v krajinách, 

ktoré participujú na riešení projektu. Verejnosť sa oboznámila s projektom prostredníctvom 

médií a vzdelávacích aktivít v SR, aj v rámci prednášok na 1. stupni štúdia v ŠP Predškolská a 

elementárna pedagogika na UJS. Vydala sa metodická príručka Naturbild – príroda a technika 

vo veku 4–8 r. pre prax v materských a základných školách. Realizovali sa vzdelávacie 

aktivity pre učiteľov materských a základných škôl v SR. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 7 (vrátane zodpovedných 

riešiteľov a študentov) Počet tvorivých zamestnancov, ktorí participovali na riešení projektu: 

2 (PF UJS). Počet študentov, ktorí participovali na riešení projektu v rámci plnenia študijných 

povinností: 5. (2. ročník v programe Predškolská a elementárna pedagogika)  

 

Tvorba učebných textov UJS 

Projekt č.: SK006561-011 

Ciele a výsledky projektu: 

UJS sa snaží zabezpečiť študijný materiál z vlastných zdrojov pre všetky nosné predmety 

akreditovaných študijných programov. Cieľom projektu bola podpora vydania publikácií 

Univerzity J. Selyeho v tlačenej forme. Plánovali sme vydať hlavne vysokoškolské učebné 

texty pre študentov ale aj vedecké monografie, ktoré vznikli ako výsledok vedecko-

výskumnej činnosti tvorivých zamestnancov UJS. V zmysle rozhodnutia Kancelárie fondu 

„Szülőföld Alap“ zo dňa 21. 01. 2010 bol poskytnutý v prospech Univerzity J. Selyeho 

nenávratný finančný príspevok vo výške 1 000 000 HUF za účelom tvorby učebných textov 

pre študentov univerzity. Projekt sa realizoval od 31. 10. 2009 do 31. 05. 2010 v Komárne - 

vydavateľom publikácií bola UJS. Schválená dotácia umožnila realizovať vydanie štyroch 

učebných textov. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 4 
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Tvorba učebných textov UJS 

Projekt č.: SK006561-019 

Ciele a výsledky projektu: 

Cieľom projektu bola podpora vydania publikácií Univerzity J. Selyeho v tlačenej forme. 

V zmysle rozhodnutia Kancelárie fondu „Szülőföld Alap“ zo dňa 09. 08. 2010 bol poskytnutý 

v prospech Univerzity J. Selyeho nenávratný finančný príspevok vo výške 500 000 HUF za 

účelom tvorby učebných textov pre študentov univerzity. Projekt sa realizoval od 01. 06. 2010 

do 31. 12. 2010 v Komárne - vydavateľom publikácií bola UJS. Schválená dotácia umožnila 

realizovať vydanie dvoch učebných textov. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 2 

 

Multiculturalism beyond borders  

Projekt č.: 21010057 

Ciele a výsledky projektu: 

Univerzita v Debrecíne – Centrum poľnohospodárskych a ekonomických vied, Univerzita J. 

Selyeho v Komárne, Mendelova univerzita v Brne a Podkarpatská vysoká škola Ferenca 

Rákócziho II.  s  podporou Višegrádského fondu (International Visegrad Fund) vyhlásili 

fotografickú súťaž. Jej cieľom bolo upriamiť pozornosť na rôznofarebnosť kultúry v 

každodennom živote. Podľa rozhodnutia štvorčlennej poroty ceny boli udelené za dve diala 

z Brna a jednu fotografiu z Debrecín. Porota ďalej udelila 9 zvláštnych cien. Ceny boli 

odovzdané prítomným výhercom na slávnostnom otvorení výstavy dňa 1. októbra 2010 na 

Debrecínskej Univerzite. Ďalším výhercom sa odovzdali 10. novembra 2010 v Komárne, 

a ďalšie sa odovzdajú na slávnostných otvoreniach na ďalších dvoch miestach (Brno, 

Beregovo) putovnej výstavy. Na štyroch univerzitách publikum má možnosť prehliadnuť cca. 

40 vystavených fotiek vybraných porotou. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: Do súťaže sa zaregistrovalo 

43 uchádzačov – z toho 15 z Debrecínskej Univerzity, 15 z Univerzity J. Selyeho, 11 z 

Mendelovej univerzity v Brne a dvaja z Podkarpatskej vysokej školy Ferenca Rákócziho II..  

 

Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy 

Projekt č. 9201-0577/KOMARNO01 

Ciele a výsledky projektu: 

Program Erasmus je orientovaný predovšetkým na mobilitu učiteľov a študentov. V rámci 

programu spolupracujeme s veľkým počtom univerzít. Naší Erasmus partneri sú z Poľska, 

Nemecka, Čiech a z Maďarska. Na základe rozhodnutia Slovenskej akademickej asociácie pre 

medzinárodnú spoluprácu podľa obojstranne podpísanej zmluvy pre Univerzitu J. Selyeho bol 

poskytnutý finančný príspevok vo výške 43 630 € na účely mobilít študentov, učiteľov 

a pracovníkov UJS. UJS v akademickom roku 2009/2010 získala finančné prostriedky na 

92,50 mesiacov študentských mobilít a na 13 učiteľských mobilít. Zo strany študentov 

v porovnaní s minulým akademickým rokom bol dvojnásobný záujem o semestrálne študijné 

pobyty. V prípade učiteľských mobilít bol záujem omnoho vyšší než bolo možné realizovať 

vzhľadom na pridelené finančné prostriedky. Z 20 podaných učiteľských prihlášok sme 

pozitívne vyhodnotili 15.  

V rámci programu v akademickom roku 2009/2010 bolo realizovaných 15 učiteľských 

mobilít, 4 mobility organizačných pracovníkov a 15 študentských mobilít. Dĺžka študentských 

mobilít bola 4 - 5 mesiacov (1 semester).  

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 34 z UJS (vrátane 

zodpovedných riešiteľov).  Z  partnerských univerzít do projektu bolo zapojených 6 učiteľov 

a 4 študent. Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu v ak.r. 

2009/2010: 43 osôb.  
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Ceepus Network 

Projekt č. CII-HU-0019-03-0708 

Ciele a výsledky projektu: 

Univerzita J. Selyeho aj v roku 2010 sa opäť zapojila aj do programu CEEPUS (Central 

European Exchange Programme for University Studies), ktorý je orientovaný na 

stredoeurópske univerzity a prispieva k integrácii stredoeurópskych štátov pri zachovaní ich 

národných špecifík. Naša univerzita je súčasťou siete, ktorá je označená kódom „II-HU- 00 

19“. Sieť riadi a koordinuje Univerzita Loránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti. V rámci tejto 

siete kooperuje 10 univerzít. V rámci učiteľských mobilít mali naši pedagógovia možnosť 

prednášať na Univerzite v Segedíne (štyria), na univerzite v Plovdive (jeden) a na Univerzite 

Babes-Bolyai v Kluži (jeden). Na ELTE v Budapešti dvaja naši doktorandi realizovala 

jednomesačný študijný pobyt. Zo zahraničia sme prijali dvoch prednášateľov. Dr. Gregorics 

Tibor z ELTE Budapešť blokovo vyučoval predmet Umelá intleligencia pre budúcich 

učiteľov informatiky a dr. Luka Pavlic z Univerzity v Maribore prednášal o programovaní v 

prostredí Java. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 7 

 

Dotácia účastníckych a registračných poplatkov a cestovných výdavkov na Debrecínsku 

letnú univerzitu regionálneho rozvoja 

Projekt č. Slova/10/12/GF 

Ciele a výsledky projektu: 

Cieľom projektu bolo založenie Kolégia duševného zdravia (Kárpátmedencei Mentáhigiénés 

Kollégium) v širšom európskom meradle, nadviazanie kontaktov medzi univerzitami s VJM, 

ďalej napomáhať výmenným stážam pre študentov a vysokoškolských pedagógov a 

zabezpečiť suportívnu službu cielene v prevencii duševného zdravia. Projekt zároveň umožnil 

regionálne vedeckovýskumné činnosti zharmonizovať, komparáciou výsledkov umožniť 

prípravu projektu väčšieho rádu v Euroregióne. Na UJS v rámci Týždňa vedy a výskumu sme 

založili Mentálnohygienické centrum (Mentálhigiénés Kozpont), ktoré bude systematicky 

napĺňať vytýčené ciele podľa potrieb univerzitnej obce UJS. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: z PF UJS 3 

vysokoškolskí učitelia + 1 študent. 
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2 ORGANIZÁCIA VEDECKÝCH KONFERENCIÍ, SEMINÁROV, VÝSTAV A 

INÝCH ODBORNÝCH A UMELECKÝCH PODUJATÍ  

 

V tejto kapitole uvádzame udalosti (aktivity pre verejnosť, študentov, zamestnancov, 

prednášky významných osobností, usporiadanie konferencií a pod.) na UJS za rok 2010: 

 
Tab. č. 7: Organizácia vedeckých konferencií, seminárov, výstav a iných odborných a umeleckých podujatí 

 

 UJS EF PF RTF Spolu 

Medzinárodné Konferencie  4 2 4 1 11 

Celoslovenské Konferencie   1  1 

Sympóziá   1 1 2 

Letné školy 1    1 

Výstavy 1    1 

Študentské vedecké súťaže 3    3 

Spolu 9 2 6 2 19 

 

 

Podujatia organizované na úrovni UJS 

 

Názov podujatia: 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science „MaCS“ 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 14.–17. júla 2010 

Organizátori:  

- Univerzita J. Selyeho, Katedra matematiky, Katedra informatiky, Komárno, Slovensko 

- Univerzita Babeş – Bolyai, Fakulta matematiky a informatiky, Kluž, Rumunsko 

- Univerzita Lóránda Eötvösa Budapešť, Fakulta informatiky, Ústav matematiky, 

Budapešt, Maďarsko 

- Univerzita Sapientia, Fakulta matematiky a informatiky, Tirgu Mures, Rumunsko 

- Univerzita v Debrecíne, Fakulta informatiky, Ústav matematiky, Debrecín, Maďarsko 

- Univerzita v Pécsi, Ústav matematiky a informatiky, Pécs, Maďarsko 

- Univerzita v Segedíne, Ústav matematiky Bolyaiho a Ústav informatiky Lászlóa 

Kalmára, Segedín, Maďarsko 

Medzinárodná konferencia s názvom „Joint Conference on Mathematics and Computer 

Science“ bolo ôsme medzinárodné stretnutie vedcov, špecialistov a odborníkov z oblasti 

matematiky a informatiky. Konferencia bola založená  dvomi významnými vysokoškolskými 

inštitúciami ešte v roku 1994, a to Univerzitou Eötvös Loránda v Budapešti a Univerzitou 

Babes-Bolyai v Cluj-Napoca. Sekcie konferencie boli orientované na široký okruh problémov 

modernej vedy a  zahŕňali všetky oblasti matematiky, informatiky a ich aplikácií. Konferencia 

bola určená predovšetkým pre pracovníkov z vysokých škôl a výskumných ústavov. Počet 

registrovaných účastníkov bol 85. Okrem účastníkov zo Slovenskej republiky v hojnom počte 

sme tu mohli stretnúť odborníkov z  Českej republiky, Maďarska, Rumunska. Na konferenciu 

bolo prihlásených niekoľko účastníkov aj z ďalších štátov: z Rakúska, Poľska, Kanady 

a Saudskej Arábie. 

 

Názov podujatia: XXIII. Didmattech 2010 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 13-14. septembra 2010 
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Organizátori:  

- Institute for Sustainable Technologies – NRI, Work Pedagogy of Innovative Economy 

Centre, Radom, Poľsko 

- Technical University of Radom, Faculty of Teacher Training, Radom, Poľsko 

- Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky, Komárno, Slovensko 

- Vysoká škola Károlya Eszterházyho, Eger, Maďarsko 

- Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra techniky 

a informačnej výchovy, Olomouc, Česká republika 

- Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra 

digitálnych kompetencií, Prešov, Slovensko 

- Uniwersitet Rzeszowski, Inštitút techniky, Rzeszów, Poľsko 

- Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko 

Cieľom konferencie bolo predstaviť najnovšie vedecké poznatky o materiáloch a 

technológiách, vrátane informačných a komunikačných technológií a umožniť účastníkom 

prezentovať výsledky svojho výskumu v rámci výučby. Súčasťou konferencie boli okrem 

výmeny skúseností a tradičných osvedčených vedeckých prednášok aj prezentácie 

monografií, periodík a výskumných projektov. Na konferencii mali prednosť panelové 

diskusie a brainstorming pred dlhými monológmi prednášok.  

Sekcie konferencie boli zamerané na: 

- Materiály, technológie, metrológiu a riadenie 

- Moderné technológie výučby a vzdelávania, informačné a komunikačné technológie vo 

vzdelávaní 

- Kontinuálne všeobecné odborné vzdelávanie. 

Konferencia bola určená predovšetkým pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských a 

stredoškolských učiteľov a inžinierov. 

V roku  2010 v troch sekciách odznelo viac ako 90 príspevkov. Prevažná väčšina účastníkov 

bola z Poľska, ale silnú skupinu tvorili účastníci aj zo Slovenska. Konferencie sa zúčastnili aj 

odborníci z Českej republiky, Nemecka, Francúzka a Ukrajiny.  

 

Názov podujatia: II. medzinárodná konferencia UJS – Spoločenské javy a zmeny 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 6-7. septembra 2010 

Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko 

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

pedagogických pracovníkov. Konferencia bola určená najmä pre odborníkov zaoberajúcich sa 

vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy a pedagogika, ale vítaní boli aj 

účastníci z príbuzných odborov. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 6-7. 9. 2010. Rokovanie 

prebehlo v plenárnej sekcii a v ďalších sekciách: 

- Pedagogika: „Učiteľské kompetencie“ 

- Interdisciplinárna sekcia 1: „Rozpoznávanie vzorky“ 

- Interdisciplinárna sekcia 2: „Vznikajúce a odumierajúce stereotypie“ 

- Teológia: „Interpretácia kolektívnych textov v náboženstvách“ 

- Literárne vedy: „Literárne a vzdelávacie centrá na Hornom Uhorsku v 16. a 17. storočí“ 

- Jazykoveda: „Jazyková variabilita/variativita – jazyková rozmanitosť“  

Konferencia umožnila uskutočniť výmenu názorov a skúseností, získať nové nápady pre 

vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytla aj možnosť uverejnenia príspevkov. Jednotlivé 

príspevky boli publikované v zborníku konferencie a vo vedeckých monografiách. Zborník 

konferencie s príspevkami v elektronickej forme sme zabezpečili pre každého aktívneho 

účastníka konferencie. 
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Na konferencii sme registrovali 101 aktívnych účastníkov. Z toho 71% bolo z univerzít a 

inštitúcií mimo UJS. Okrem účastníkov zo Slovenska medzi účastníkmi dominovali 

zahraniční hostia z Maďarskej republiky, ale mali sme účastníkov aj z českých, a rumunských 

univerzít. 

 

Názov podujatia: Medzinárodná konferencia ŠPORT a ZDRAVIE 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 16-19. septembra 2010 

Organizátori:  

- Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre, Katedra telesnej výchovy a športu, Nitra, 

Slovensko  

- Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko 

- Západomaďarská univerzita, Győr, Maďarsko 

Cielom konferencie bola prezentácia vedecko-výskumných projektov vysokoškolských 

učiteľov a nadviazanie a prehĺbenie spolupráce medzi VŠ učiteľmi prostredníctvom 

pohybových aktivít. 

Po zahájení konferencie si účastníci mohli vybrať z  ponuky pozvaných prednášok 

o osobitostiach telesnej výchovy v školskom vzdelávacom programe v Nórsku, o európskych 

rekreačných športových činnostiach a o vzťahu športu a zdravia. Ďalej prebehli rokovania 

o nadviazaní užšej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom v oblasti športových vied. 

Úlohou Univerzity J. Selyeho bude stať sa spojivom pre spoluprácu oboch krajín v tejto 

oblasti. Počet registrovaných účastníkov bol 25 – z toho väčšina z domácich univerzít (UK, 

UKF, UMB, PU, UJS), ale boli prítomní aj kolegovia z Maďarska a Nórska. 

 

Názov podujatia: Letná škola etnických a migračných štúdií 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: letná škola 

Termín konania: 19.–31. júl 2010 

Hlavný organizátor: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava, Slovensko 

Partneri: Univerzita J. Selyeho, ISP, Villa Decius, Wolf Institute 

Problémy etnicity nezanikol ani v 21. storočí. Dokonca, ako to najnovšie výskumy ukazujú, 

mladá generácia sa ešte viac radikalizuje. Príčinou tohto javu je aj nedostatok verejnej 

diskusie a negatívny vplyv médií. Letná škola etnicity a migračných štúdií sa snaží vyrovnať 

práve tento negatívny vplyv globalizácie.  

Letná škola v roku 2010 trvala dva týždne. Jeho vzdelávací program zahrňoval témy spojené s 

nacionalizmom a etnickým pôvodom, otázky deetnizácie verejnej sféry, migráciu a integráciu 

migrantov, analýzu prístupov a politiky. Jadro aktivity tvorili témy súvisiace s národnými 

mýtami, analýzou verejnej politiky týkajúcej sa menšín a diskusia o modeloch migračnej 

politiky. Prostredníctvom diskusií, prednášok a workshopov bol poskytnutý unikátny 

neformálny priestor na učenie sa pre študentov z krajín strednej a východnej Európy. 

 

Názov podujatia: Multikulturalita v každodennom živote – výstava fotografií 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: výstava 

Termín konania: 10. novembra – 9. decembra 2010 

Organizátori:  

- Univerzita v Debrecíne – Centrum poľnohospodárskych a ekonomických vied, 

Debrecín, Maďarsko 

- Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko 
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- Mendelova univerzita v Brne, Brno, Česká republika 

- Podkarpatská vysoká škola Ferenca Rákócziho II., Beregovo, Ukrajina 

Výstava vznikla z najlepších fotografií vybraných porotou prihlásených do fotografickej 

súťaže „Multikulturalita v každodennom živote“. Cieľom výstavy bolo upriamiť pozornosť na 

rôznofarebnosť kultúry v každodennom živote. Do súťaže sa zaregistrovalo 43 uchádzačov – 

z toho 15 z Debrecínskej Univerzity, 15 z Univerzity J. Selyeho, 11 z Mendelovej univerzity 

v Brne a dvaja z Podkarpatskej vysokej školy Ferenca Rákócziho II., každý s maximálne 

troma fotografiami. Podľa rozhodnutia štvorčlennej poroty ceny boli udelené za dve diala 

z Brna a jednu fotografiu z Debrecínu. Porota ďalej udelila 9 zvláštnych cien. Na výstave bolo 

možné prehliadnuť 40 fotografií vrátane ocenených.  

Výstavu v Debrecíne bolo možné prehliadnuť medzi 1. októbrom a 1. novembrom 2010, na 

Univerzite J. Selyeho medzi 10. novembrom a 9. decembrom 2010. V roku 2011 výstava 

putuje ďalej do Brna a Beregova. 

 

Názov podujatia: Vedecká aktivita študentov (VAŠ) – Univerzitné kolo 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: súťaž 

Termín konania: 14. apríl 2010 

Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko 

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 2010 študenti UJS prezentovali 

svoje práce v nasledovných sekciách: Ekonomika a história, Informatika, Maďarský jazyk a 

literatúra, Pedagogika. Do súťaže sa prihlásilo 29 študentov (z toho 83% z Pedagogickej 

fakulty a 17% z Ekonomickej fakulty) s 27 vedeckými študentskými prácami. Z každej sekcie 

traja víťazi dostali možnosť postúpiť do ďalšie kola. 

 

Názov podujatia: Vedecká aktivita študentov (VAŠ) – Celoslovenské kolo telesnej výchovy a 

športu 

Význam podujatia: celoslovenský 

Typ podujatia: súťaž 

Termín konania: 26. apríl 2010 

Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko 

V roku 2010 (po UK v Bratislave) UJS bola hostiteľom každoročne usporiadaného 

Celoslovenského kola Vedeckej aktivity študentov z telesnej výchovy a športu. Do súťaže sa 

mohli prihlásiť študenti prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia VŠ, ktorí na univerzitných 

kolách dosiahli I. až III. miesto. Súťažilo sa v nasledovných siedmych sekciách: Športová 

edukológia, Športová kinantropológia, Športová humanistika a olympizmus, Sekcia 

doktorandov, Pohybové skladby športová, Pohybové skladby tanečná a Posterová sekcia. Do 

súťaže sa prihlásilo 131 študentov, a do Komárna ich odprevadilo 27 vedecko-pedagogických 

pracovníkov z domovských univerzít (UK, UKF, UMB, PU, UJS) z SR. 

 

Názov podujatia: Vedecká aktivita študentov „Felvidéki TDK“ 

Význam podujatia: celoslovenský pre maďarskú národnostnú menšinu 

Typ podujatia: súťaž 

Termín konania: 15. október 2010 

Organizátor: Študentská samospráva UJS, Komárno, Slovensko 

                     Študenstská sieť na Slovensku (Diákhálózat), Bratislava, Slovensko 
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Prehliadka výsledkov študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosť maďarských 

študentov študujúcich na rôznych univerzitách na Slovensku vo forme konferencie bola 

organizovaná v roku 2010 už šiestykrát.  Posledné dva ročníky súťaže sa konali na pôde UJS 

pod gesciou rektora Univerzity J. Selyeho. Organizačnú stránku konferencie mala na starosti 

Študentská sieť na Slovensku (Diákhálózat). Miestna študentská samospráva HÖK poskytla 

pre organizátorov výraznú pomoc a pevné zázemie, a tak 15. októbra 2010 pod gesciou 

a výraznou podporou  doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD. – rektora UJS, mohol byť realizovaný 

ďalší úspešný ročník tejto súťaže. 

Na konferenciu bolo prihlásených 20 súťažných prác študentov z rôznych slovenských 

univerzít. Súťažilo sa v 4 sekciách.  Študenti  UJS mali na organizovanej akcii výrazný podiel 

a viac ako polovička trofejí ostala v Komárne.  

Všetci súťažiaci, ktorí sa v jednotlivých sekciách umiestnili na prvých troch miestach 

získali právo pokračovať v súťaži, v rámci príslušnej sekcie celoštátneho kola študentskej 

vedeckej odbornej činnosti,  tzv. OTDK  v Maďarskej republike. 

 

 

Podujatia organizované Pedagogickou fakultou UJS 

 

Názov podujatia: Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: pracovné stretnutie projektového tímu 

Termín konania: 24-26. marca 2010 

Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko 

Cieľom pracovného stretnutia bola odborná diskusia o metodickej pomoci pedagógom 

v oblasti rozvíjania a skvalitňovania kognitívnej úrovne detí, ich prírodovedného a 

technického poznania vo veku 4–8 rokov, ako aj sledovanie realizačného konceptu v 

partnerských školách v Slovenskej republike. 

Počas návštev partnerských škôl projektu v meste Komárno (Materskej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským Eötvösa 48 a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

Eötvösa 39) účastníci stretnutia sledovali aplikácie projektového zámeru v edukácii, viedli 

odbornú diskusiu s pedagógmi a odovzdali metodickú (prvej) príručku. Ďalej na stretnutí 

prebehla prezentácia čiastkových výsledkov výskumu, ako aj audiovizuálnych nahrávok 

a fotografií. Koncipovali sa stratégie pre vytvorenie analytickej (druhej) príručky, ktorá 

napomôže pri skúmaní, diagnostikovaní, chápaní a hodnotení detských prejavov a úrovne 

detského poznania. 

Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 12 členov, 11 vysokoškolských pedagógov z univerzít a 

vysokých škôl participujúcich krajín (Nemecko – Pädagogische Hochschule Ludwigsburg; 

Rakúsko - Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Linz; Bulharsko – Sofijski Universitet 

„Sv. Kl. Ohridski“; Rumunsko – Universitatea Babes-Bolyai, Colegiul Universitar de 

Institutori, Odorheiu-Seciuesc; Maďarsko – Kecskeméti Föiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

Kecskemét; Slovensko – Univerzita J. Selyeho, Komárno) a manažérka projektu. 

 

Názov podujatia: Jazykovo-literárno-historické dotyky slovenčiny a maďarčiny na jazykovo 

zmiešaných územiach v synchrónnom aj diachrónnom priereze (jazykové, literárne dotyky, 

osobnosti, udalosti, historické náčrty, metodológia vnímania aj metodika skúmania tejto 

problematiky) 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 9. novembra 2010 

Organizátori:  
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- Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho,      

      Komárno, Slovensko 

Konferencia s názvom Jazykovo-literárno-historické dotyky slovenčiny a maďarčiny na 

jazykovo zmiešaných územiach v synchrónnom aj diachrónnom priereze (jazykové, literárne 

dotyky, osobnosti, udalosti, historické náčrty, metodológia vnímania aj metodika skúmania 

tejto problematiky) sa konala v znamení prípravy vedeckých grantov v oblasti 

sociolingvistickej a literárnohistorickej, so zameraním na slovensko–maďarské kontakty 

a vplyvy. Na konferencii odzneli prednášky od vedúcich pracovníkov Jazykovedného ústavu 

ĽŠ SAV, profesora PhDr. Slavomír Ondrejoviča, DrSc, a prof. PhDr. Juraja Dolníka, DrSc., a 

ďalších siedmych odborníkov témy zo Slovenska a Maďarska. Po každej prednáške 

nasledovala diskusia, v ktorej vystupovali nielen pozvaní referenti, ale aj študenti Katedry 

slovenského jazyka a literatúry. Konferencia poukázala na vzácne výsledky individuálnych 

a skupinových výskumov v oblasti dvojjazyčnosti, odborných a literárnych kontaktov, ale 

zároveň boli zaregistrované aj oblasti, v ktorých dodnes absentujú metodicky premyslené 

a koncentrované výskumy. 

 

Názov podujatia: Időszerű kérdések a szlovákiai kisebbségi oktatásügyben 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 10. novembra 2010 

Organizátori:  

- Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, Maďarsko 

- Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, Slovensko 

Konferencia s názvom „Időszerű kérdések a szlovákiai kisebbségi oktatásügyben„ (Aktuálne 

otázky slovenského národnostného školastva) sa konala v rámci medzinárodného cyklu 

konferencií „Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában“ 

(Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku). Konferencia sa konala pod 

záštitou Rudolfa Chmela, podpredsedu vlády SR. Na konferencii odzneli pozvané prednášky 

od šiestich odborníkov témy. Ku každej prednáške boli vyzvaní aj ďalší odborníci do 

diskusie.  

 

Názov podujatia: Száz év Mikszáth. A Mikszáth centenárium záró rendezvénye (Sto rokov 

Kálmána Mikszátha. Záverečná konferencia centenárneho roka na počesť K. Mikszátha)  

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 10. novembra 2010 

Organizátori:  

- Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho,  Komárno, Slovensko 

- Slovenské národné múzeum – Múzeum maďarskej kultúry na Slovensku, Bratislava,  

      Slovensko 

- Petőfi Irodalmi Múzeum (Literárne múzeum Petőfiho), Budapesť, Maďarsko 

- Mikszáth Társaság (Mikszáthova spoločnosť), Maďarsko 

Konferencia s názvom „Száz év Mikszáth. A Mikszáth centenárium záró rendezvénye“ (Sto 

rokov Kálmána Mikszátha. Záverečná konferencia centenárneho roka na počesť K. 

Mikszátha) bola venovaná otázkam literárnej, historickej recepcii literárnej tvorby 

najväčšieho realistu maďarskej prózy. Na úvod konferencie vystúpil podpredseda vlády 

Slovenskej republiky, Rudolf Chmel. Poprední maďarskí a slovenskí literárni historici, medzi 

nimi aj pracovníci PF UJS analyzovali vplyv mikszáthovského diela na vývoj maďarskej 

literatúry v 20. storočí, ako aj otázky súvisiace so slovenským historickým i jazykovým 

pozadím viacerých prác Mikszátha, a zaoberali sa aj problémami ich slovenských prekladov.    
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Názov podujatia: Aktuálne problémy biologických vied 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: prednáškový cyklus z príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

Termín konania: od 23. do 25. novembra 2010 

Organizátor: Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity. J. Selyeho, Komárno, 

Slovensko 

V rámci prednáškového cyklu odzneli tri vedecké prednášky od zahraničných a domácich 

odborníkov: Dr. Gábor Tóth, PhD., antropológ z Ústavu biológie z Univerzitného centra 

Savaria Západomaďarskej univerzity  vo svojej prednáške „Sme väčší, ako naši predkovia?“ 

rozoberal problematiku sekulárneho trendu. Dr. Csaba Szinetár, zoológ Západomaďarskej 

univerzity mal prednášku na tému „Živočíšstvo oblasti Kisalföld od Neziderského jazera po 

Komárno-Osztrihomskú nížinu“, v nej pomocou vybranej skupiny pavúkov (Araneae) 

predstavil prirodzené ekosystémy a prírodné biotopy okolia. A prednášku s názvom „Miesto 

štruktúrnej analýzy v modernej vede“ sme vypočuli od doc. RNDr. Róberta Gyepesa, PhD., 

chemika Univerzity J. Selyeho. Témy prednášok boli určené predovšetkým pre študentov ŠP 

Predškolská a elementárna pedagogika, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Biológia 

v kombinácii Učiteľstva akademických predmetov a Učiteľstva umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov, ale vítaní boli aj študenti ostatných študijných programov 

a odborov UJS. 

 

Názov podujatia: A tankönyvkutatás feladatai, módszerei (Úlohy a metódy výskumu 

učebníc) 
Význam podujatia: celoslovenský: 

Typ podujatia: konferencia: Vedecká konferencia 

Termín konania: 25. november 2010. 

Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry PF UJS 

Aktuálnosť témy bola daná postupným zverejňovaním nových vzdelávacích štandardov a 

učebníc ako aj zahájenie odborného výskumu už platných učebníc maďarského jazyka a 

literatúry výskumnou skupinou Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry 

Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Na konferencii vystúpili s príspevkami okrem 

domácich prednášateľov, VŠ učiteľov Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho aj 

výskumníci Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, 

Vysokej školy Károlya Eszterházyho v Jágri, Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave ako 

aj odborníci Národného vydavateľstva učebníc v Budapešti a v Bratislave. Po odznení 

príspevkov nasledovala odborná diskusia. Následne sa ukázala vynikajúca možnosť aj na 

spoluprácu medzi nedávno založenou výskumnou skupinou v Komárne a Egri v téme 

výskumu učebníc.  

 

 

Podujatia organizované Ekonomickou fakultou UJS 

 

Názov podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia „Intelektuálny kapitál ako 

konkurenčná výhoda“ 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 19. jún 2010 

Organizátori: 

- Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, Slovensko 

- Nadádia Lifelong Learning, Budapesť, Maďarsko 
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- Kolégium J. Harsányiho, Komárno, Slovensko 

Cieľom podujatia bolo oboznámiť kolegov z iných univerzít a verejnosť najnovšími 

poznatkami z oblasti vedomostného manažmentu, nadviazať kontakty s odborníkmi z iných 

univerzít a vymeniť názory. Rokovanie prebehlo v ôsmych sekciách: Ekonomika,  

Manažment I.–III.,  Interdisciplinárna sekcia I.–III. a  Regionálne vedy. Rokovacím jazykom 

sekcií bola maďarčina, slovenčina a angličtina.  

Na konferencii sa zúčastnilo 160 vysokoškolských učiteľov a výskumníkov zo Slovenska a 

z Maďarska. 

 

Názov podujatia: Národnostné otázky  Karpatskej kotliny v minulosti a v súčasnosti 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 29.11.2010 

Organizátor: Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, Slovensko 

Konferencia bola zorganizovaná z príležitosti Týždňa vedy a techniky. Cieľom konferencie 

bolo podnietiť odbornú diskusiu a oboznámiť študentov Ekonomická fakulta Univerzity J. 

Selyeho a verejnosť aktuálnymi aj historickými otázkami národnostného postavenia. 

Na plenárna schôdzi odzneli 4 prednášky. 

Na konferencii sa zúčastnilo 40 kolegov z EF UJS a z EF Univerzity Szent Istvána v Gödöllő 

a približne 200 študentov UJS. 

 

 

Podujatia organizované Reformovanou teologickou fakultou UJS 

 

Názov podujatia: Sympózium s medzinárodnou účasťou – „Čo chceme, a čo je realita” 

      Význam podujatia: medzinárodný 

      Typ podujatia: sympózium 

      Termín konania: 12. mája 2010. 

      Organizátori: RTF Univerzity J. Selyeho 

Katedra praktickej teológie pod vedením doc. ThDr. Miklósa Kocseva, PhD. usporiadala 

medzinárodné  sympózium, na ktorom odznelo 7 prednášok a aj doktorandi predniesli  časť 

svojej vedeckej práce. Témou sympózia bola misia, pod názvom: „Čo chceme, a čo je 

realita”. Cieľom konferencie bolo oboznámiť poslucháčov s metódami a formami misie 

v reformovanej cirkvi. Pozvaní prednášatelia boli: Mgr. Árpád Molnár (Komárno), Dr. 

András Lovas (Budapest), doc. ThDr. Sarolta Fodorné Nagy, PhD. (Nagykőrös). 

O sympóziu bol pomerne veľký záujem a jednotlivých prednášok sa zúčastnilo cca. 80 

poslucháčov.  

 

Názov podujatia: Coetus Theologorum – konferencia reformovaných teologických fakúlt 

v Kluži, v Debrecíne, v Sárospataku, v Budapesti,  v Pápe a v Komárne 

      Význam podujatia: medzinárodný 

      Typ podujatia: konferencia 

      Termín konania: 25-29. júla 2010. 

      Organizátori: RTF Univerzity J. Selyeho 

Reformovaná teologická fakulta UJS organizovala vo Vyšných Ružbachoch medzinárodnú  

konferenciu pre pedagógov maďarských reformovaných teologických fakúlt v Karpatskej 

kotline. Na konferencii sa zúčastnilo cca 70 vedecko-pedagogických pracovníkov. 

Cieľom konferencie bolo stretnutie a odborná diskusia vysokoškolských učiteľov 

reformovaných teologických fakúlt. Pozvaní prednášatelia konferencii boli: doc. ThDr. 

Sándor Békési, PhD. (Budapest), doc. ThDr. Zoltán Adorjáni (Cluj – Rumunsko), prof. ThDr. 
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Mihály Márkus, PhD. (Pápa), prof. ThDr. Botond Gaál, PhD. (Debrecen), ThDr. Gyula 

Pásztor (Sárospatak). Na konferencii sa aktívne zúčastnilo aj 6 VŠ učiteľov RTF UJS.   
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3 EDIČNÁ ČINNOSŤ NA UNIVERZITE V ROKU 2010  

 

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 2010 realizovala edičnú činnosť prostredníctvom Edičnej rady UJS. 

Celkovo bolo v uplynulom roku vydaných 22 publikácií, z nich 5 monografií, 4 zborníkov, 8 

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

 
Tab. č. 8: Zoznam publikácií vydaných v roku 2010 Univerzitou J. Selyeho v Komárne 
 

Autor Názov Druh publikácie ISBN 

Hans-Joachim Fischer,  

Hegedűs Gábor 

Természet és technika a  

gyermekkorban  
Ostatná odborná lit. 978-80-89234-92-9 

Albert Sándor 
Az iskola jövőképe és  

küldetésnyilatkozata 
monografia 978-80-89234-96-7 

Sándor Albert Tvorba vzdelávacieho programu VŠ učebný text 978-80-8122-000-8 

Štefan Szőköl Modulárny systém výučby informatiky monografia 978-80-89234-97-4 

Melinda Nagy 
Természetismereti exkurziók – Nyugati 

úticélok +CD 
VŠ učebný text 

978-80-89234-98-1 

978-80-89234-99-8 

Sikos T. Tamás 
Fenntartható fogyasztás és növekedés 

határai 
monografia 978-80-89234-95-0 

Sánta Szilárd E-studies 
Periodická vedecká 

publikácia 
 ISSN 138-1598 

Bándy György Az Ószövetség teológiája VŠ učebný text 978-80-8122-002-9 

Fabó Mária A Selye János Egyetem Évkönyve-2009 
Informačná 

publikácia 
978-80-8122-001-2 

Bukor J.-Árki Zs.– 

Fehér Z. 
Valószínűségszámítás VŠ učebný text 978-80-89234-94-3 

József Bukor, Filip 

Ferdinánd 

Abstract of the 8th Joint Conference on 

MACS 
zborník 978-80-8122-003-6 

Hans-Joachim Fischer,  

Hegedűs Gábor 

Prostredie a technika v detskom veku- 

Vzduch a voda -Naturbild 
Ostatná odborná lit. 978-80-8122-007-4 

Nagy Melinda 
Természetismereti exkurziók – Keleti 

úticélok +CD 
VŠ učebný text 

978-80-8122-005-0 

978-80-8122-010-4 

 

Albert Sándor A felnőttképzésről VŠ učebný text 978-80-8122-004-3 

Liszka József Eruditio-Educatio 2010 
Periodická vedecká 

publikácia 
 ISSN 1336-8893 

Veronika Stoffová DidMatTech 2009 monografia 978-80-8122-006-7 

Bándy György A Galatákhoz írt levél magyarázata VŠ učebný text 978-80-89234-91-2 
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Melinda Nagy (ed.) 

Zborník z II. medzinárodnej vedeckej  

konferencie Univerzity J. Selyeho 

„Spoločenské javy a zmeny“ Komárno,  

6-7. september 2010  

zborník 978-80-8122-008-1 

Veronika Stoffová Az informatika alapjai II. VŠ učebný text 978-80-89234-65-3 

Dobay Beáta Zborník VAŠ 2010 zborník 978-80-89234-93-6 

Melicher-Stefán-Dobay 

Teória a metodika školskej telesnej  

výchovy - Az iskolai testnevelés elmélete  

és módszertana 

monografia 978-80-8122-009-8 

Tamás Sikos T. a kol. 

 

Creating economic and social  

neighbourhoods across political borders 

 

zborník 978-80-89234-90-5 

 

 
Graf. č. 5: Pomer rôznych typov publikácií vydaných UJS v roku 2010 

 

Monografia 

23%

Zborník 18%

VŠ učebný text 

36%

Periodická 

publikácia  9%

Publikácia 

iného typu  

14%
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4 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2010  

 

Na základe platného nariadenia 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.  

Hodnotenie publikačnej činnosti UJS v Komárne za zberné obdobie 2009/2010 (t.j. od 1. 11. 

2009 do 31. 10. 2010) uvádza tab. č. 10. Publikačná činnosť univerzity je rozdelená do 

štyroch hlavných kategórií vykazovaných pre potreby MŠ SR.  

V roku 2010 vedecko-pedagogickí pracovníci UJS registrovali 279 publikácií v publikačnej 

databáze MŠVVaŠ SR, čo presahuje vlaňajší výsledok. Ešte viac potešujúce je, že výrazne sa 

zlepšila aj kvalita publikácií. Viac než dvojnásobne sa zvýšil náš publikačný výkon aj v 

kategórii zahrňujúcej vysokoškolské učebnice, učebné texty a zborníky, a strojnásobili sme 

počet publikovaných článkov v karentovaných časopisoch. Napriek zvýšeniu počtu však 

situácia nie je uspokojivá, v budúcnosti treba klásť väčší dôraz na túto kategóriu. 

 
Tab. č. 7: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009/2010 na univerzite podľa štyroch skupín kategórií 

publikácií MŠVVaŠ SR 

 

  2009 2010 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 13 5 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 16 37 

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 4 13 

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie 221 224 

Spolu 254 279 

 

 
Tab. č. 10: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009/2010 na univerzite rozpísaná podľa kategórií 

publikačnej činnosti MŠVVaŠ SR 

 

  2009 2010 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 13 5 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 6 3 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7 2 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 16 37 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 3 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 5 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavateľstvách 1 1 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 1 8 

BCI Skriptá a učebné texty 3 2 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky...) 
9 18 

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 4 13 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 3 13 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1  

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie 221 224 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
3 1 
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ACC 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v 

zahr.vydavateľstvách 
4 2 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 24 20 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 14 6 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 39 16 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 66 22 

AFA 
Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých 

konferenciách 
6 1 

AFB 
Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých 

konferenciách 
1 1 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 11 25 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 10 34 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 5 6 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  15 

BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2  

BBB 
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách 
 6 

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 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 17 28 

BEC 
Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj 

nekonfer.) 
3 9 

BED 
Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj 

nekonfer.) 
3 20 

 

 

Oproti r. 2009 mierne vzrástol počet registrovaných publikácií v CREPČ (viď tab. č. 9 a 10). 

 
Tab. č. 11: Publikačná činnosť UJS za rok 2009 podľa fakúlt 

 

Kategória  

fakulta 
AAA, AAB 

ACA, ACB,  

BAA, BAB,  

BCI, FAI 

ADC, 

ADD 
Ostatné Spolu 

PF 10 9 2 150 171 

EF 2 7 2 52 63 

RTF 1 0 0 19 20 

Spolu 13 16 4 221 254 
 

 

Tab. č. 12: Publikačná činnosť UJS za rok 2010 podľa fakult 

 

Kategória  

fakulta 
AAA, AAB 

ACA, ACB,  

BAA, BAB,  

BCI, FAI 

ADC, 

ADD 
Ostatné Spolu 

PF 5 25 11 152 193 

EF 0 9 2 65 76 

RTF 0 3 0 7 10 

Spolu 5 37 13 224 279 
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Graf č. 10: Publikačná činnosť UJS podľa fakúlt v r. 2009 a 2010 

 

 

Pri hodnotení dopadu publikačnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov UJS je 

jednou z možností sledovať citačné ohlasy na ich publikácie. Zber citácií na publikácie 

registrované v elektronických 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. Preto skutočný počet citácií je 

pravdepodobne väčší, ako to uvádza tabuľka č. 13. 

 

 
Tab. č. 13: Prehľad citácií a ohlasov podľa fakúlt v r. 2010 

 

Kód Názov kategórie EF PF RTF Spolu 

1 

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch Web of Science a databáze 

SCOPUS 

3 56 0 59 

2 

Citácie v domácich publikáciách registrované v 

citačných indexoch Web of Science a databáze 

SCOPUS 

0 2 0 2 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch 
30 228 3 261 

4 
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch 
4 45 0 49 

5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1 1 1 3 

6 Recenzie v domácich publikáciách 0 4 0 4 

7 Umelecké kritiky zahraničné - 0 0 0 

8 Umelecké kritiky domáce - 0 0 0 

9 Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas) - 0 1 1 

 Spolu 38 336 5 379 

 

Publikačná činnost UJS za rok 2009 podľa štyroch skupín

13 16 4

221

A1

A2

B

C

Publikačná činnost UJS za rok 2010 podľa štyroch skupín

5 37

13

224

A1

A2

B

C
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5 OCENENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU A VÝVOJA V ROKU 2010  

 

 

V roku 2010 boli ocenení štyria pracovníci Pedagogickej Fakulty Univerzity J. Selyeho za 

pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť. Z toho traja sú členovia Katedry Predškolskej 

a elementárnej pedagogiky, a jeden člen Katedry maďarského jazyka a literatúry. Z RTF bol 

ocenený jeden vedecko-pedagogický pracovník:  

 

Prof. Dr. András Németh, DrSc.: pamätná plaketa „Magyar Felsőoktatásért„ (za maďarské 

vysokoškolské vzdelávanie)  

 

PaedDr. Terézia Stredl, PhD.: čestné uznanie „za vynikajúcu prácu v ZMPS” od Zväzu 

maďarských pedagógov na Slovensku pri príležitosti 20 výročia založenia ZMPS. Komárno, 

Dôstojnícky pavilón, 20. 11. 2010. 

 

PaedDr Edita Szabóová: čestné uznanie „za vynikajúcu prácu v ZMPS” od Zväzu 

maďarských pedagógov na Slovensku pri príležitosti 20 výročia založenia ZMPS. Komárno, 

Dôstojnícky pavilón, 20. 11. 2010. 

 

PaedDr. József Keserű, PhD.: cena Madácha za rok 2009 „Madách nívódíj“ udelil: Literárny 

fond, Sekcia pre pôvodnú literatúru, za literárnu tvorbu: „Mindez így - Všetko tak” Bratislava 

16. 6. 2010. 

 

Prof. ThDr. Juraj Bándy, CSc.: cena Leonarda Stöckela – cena udeľovaná na znak úcty k 

evanjelickým osobnostiam v oblasti náboženstva, vedy a kultúry udeľuje Generálne 

presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. 
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6 ÚČASŤ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV NA KONFERENCIÁCH 

 

Zamestnanci UJS aj v roku 2010 sa aktívne zúčastňovali na vedeckých a odborných 

podujatiach (Tab. č. 14 a 15). Zaradenie jednotlivých podujatí do kategórií (plný zoznam 

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

 

 
Tab. č. 14: Súhrnná tabuľka účasti zamestnancov UJS na konferenciách v roku 2010. 

 

Typ podujatia EF PF RTF Spolu 

Medzinárodné vedecké konferencie 25 76 11 112 

Konferencie s medzinárodnou účasťou 22 29 11 62 

Domáce konferencie 2 24  26 

Spolu 49 129 22 200 

 

 
Tab. č. 15: Súhrnná tabuľka krajín konania konferencií na ktorých sa zamestnanci UJS zúčastnili v roku 2010. 

 

Miesto konania EF PF RTF Spolu 

Slovenská republika  15 57 13 85 

Maďarská republika  28 43 5 76 

Česká republika  1 9   10 

Poľská republika  2 8   10 

Nemecká republika   5 1 6 

Ukrajina   2   2 

Rakúsko   3   3 

Ruská republika   1   1 

Južná Kórea   1   1 

Veľká Británia 1    1 

Grécko 1    1 

Srbsko 1    1 

Holandsko    2 2 

Rumunsko    1 1 

Spolu 49 129 22 200 

 

 

Z grafu č. 8 a tab. č. 15 vyplýva, že vedecko-pedagogickí zamestnanci UJS sa zúčastnili v 43 

percentách na konferenciách organizovaných na Slovensku, a v 38 percentách na 

konferenciách organizovaných v Maďarsku. V ďalších 12,5 percentách konferencia sa konala 

v susedných štátoch (okrem Maďarska), a zvyšných 7 percent vo vzdialenejších krajinách. 
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Graf. č. 8: Grafické znázornenie navštívených krajín a budovania vedeckej spolupráce zamestnancov UJS na 

konferenciách v roku 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa prílohy Účasť vedecko-pedagogických pracovníkov na konferenciách v roku 2010 však 

môžeme usúdiť, že 60 percent navštívených konferencií bolo s komunikačným jazykom 

maďarským (alebo predovšetkým maďarským), čo pre našich vedecko-pedagogických 

pracovníkov znamená budovanie vzťahov a spolupráce predovšetkým (alebo výlučne) 

s maďarsky hovoriacimi kolegami (Tab. č. 16).  

Chceme tým poukázať na to, že zanedbávanie budovania kontaktov a spolupráce s kolegami 

zo Slovenska znižuje naše šance získať spoločný grant KEGA, VEGA alebo APVV. 

Chýbajúce kontakty so zahraničnými anglicky a nemecky hovoriacimi partnermi zase znižujú 

šance na získanie väčších medzinárodných grantov. 
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Tab. č. 16: Percentuálne zastúpenie účasti zamestnancov UJS na konferenciách podľa komunikačného jazyka 

 

 Komunikačný jazyk  

Fakulta Anglický a nemecký 

[%] 

Maďarský 

[%] 

Slovenský a český 

[%] 

EF 22,9  72,9 4,2 

Spolu 

PF 22,5 56,6 20,9 

RTF 18,2 54,5 27,3 

Spolu 22 60 18 100 
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7 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA UNIVERZITE V ROKU 2010  

 

Počet študentov doktorandského štúdia v akademických rokoch 2008/2009 a 2009/2010 sa 

vyvíjal nasledovne: 
 

Tab. č. 17: Počet študentov doktorandského štúdia v akademických rokoch 2008/2009 a 2009/2010 

 

Fakulta 
2008/2009 2009/2010 

D E Spolu D E Spolu 

EF 0 0 0 0 0 0 

PF 0 0 0 0 8 8 

RTF 9 2 11 10 7 17 

Spolu 9 2 11 10 15 25 

 

 

7.1 Prehľad akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia na univerzite 

v roku 2010  

 

Podľa § 84 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov máme po vyjadrení Akreditačnej komisie 

priznané práva uskutočňovať doktorandské štúdium a udeľovať akademický titul PhD. v 

nasledovných študijných programoch v dennej a externej forme štúdia: 

 

Ekonomická fakulta (0) 

 

Reformovaná teologická fakulta (1): 

- teológia v študijnom odbore 2.1.12. teológia 

 

Pedagogická fakulta (1): 

- maďarský jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.29. neslovanské jazyky 

a literatúry  

 

ŠP maďarský jazyk a literatúra v roku 2010 bol reakreditovaný z dôvodu dovŕšenia veku 65 

rokov jedného zo spolugarantov. 

 

7.2 Výsledky doktorandského štúdia v roku 2010  

 

V roku 2010 na Reformovanej teologickej fakulte úspešne ukončili doktorandské štúdium 

traja študenti – z toho dvaja v štandardnej dĺžke štúdia, a jeden mimo nej. 

 
Tab. č. 18: Absolventi doktorandského štúdia v roku 2010 na Reformovanej teologickej fakulte (stav 

k 31.12.2010) 

 

Plné meno Forma Doba Začiatok štúdia Koniec štúdia 

Mgr. Ágnes Semseiné Késmárky D 3,0 01.09.2007 30.08.2010 

ThDr. Alfréd Somogyi E 5,0 30.09.2006 31.08.2010 

Peter Tanító D 4,0 30.09.2006 30.08.2010 
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Tab. č. 19: Počty absolventov/tiek doktorandského štúdia v rokoch 2009 a 2010 podľa fakúlt (stav 

k 31.12.2010) 

 

Fakulta 
2009 2010 

D E Spolu D E Spolu 

EF 0 0 0 0 0 0 

PF 0 0 0 0 0 0 

RTF 3 0 3 2 1 3 

Spolu 3 0 3 2 1 3 
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8 INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA V ROKU 2010 

 

8.1 Ľudské zdroje potrebné pre uskutočňovanie VaV  

 

Personálny stav 

 

Počet zamestnancov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na UJS 

v Komárne k 31. 12. 2010 bolo 159 osôb. 

Z toho: 

počet pedagogických zamestnancov:  87 

počet nepedagogických zamestnancov: 72 

z toho:   

- rektorát     13 

- prevádzkoví zamestnanci  20 

- zamestnanci CIS     6 

- zamestnanci UK                             5 

- zamestnanci ŠDaJ  16 

- študijné oddelenie                          5 

- asistentky na dekanátoch               7                                                     

 

Medziročný vývoj zamestnancov Univerzity J. Selyeho – celkový počet zamestnancov oproti 

2009 sa zvýšil o 3 osoby.  

Počet nepedagogických zamestnancov bol v roku 2009 73 a k 31. 12. 2010 72 osôb. V počte 

zamestnancov študentského domova nebola zmena, vzrástol počet prevádzkových 

zamestnancov o 1 osobu.  

Kvalifikačnú štruktúru vysokoškolských učiteľov k 31. 12. 2010 uvádza tab. č. 20. 
 

Tab. č. 20: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 12. 2010 

Fakulta Spolu 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Učitelia s 

DrSc. 

Ostatní s 

vedeckou 

hodnosťou 

Ostatní 

bez 

vedeckej 

hodnosti 

Ženy/Muži/Spolu Ž M Sp Ž M Sp Ž M Sp Ž M Sp Ž M Sp Ž M Sp 

Pedagog.fakulta 17 34 51 1 8 9 7 5 12    5 17 22 4 4 8 

Ekonom.fakulta 11 17 28  3 3  2 2    1 6 7 10 6 16 

Fakulta ref.teol. 1 7 8 1 2 3  3 3     2 2    

Spolu 87 15 17 0 31 24 

 Podiel v % 100% 17,2% 19,5% 0% 35,6% 27,6% 

V roku 2009 83 14 16 0 24 29 

V roku 2008 83 15 13 0 26 29 

 

Celkový počet pedagogických zamestnancov k 31. 12. 2010 bolo 87. Z celkového počtu 

vysokoškolských učiteľov, počet pedagogických zamestnancov na Pedagogickej fakulte bol 

51, na Ekonomickej fakulte 28 a na Fakulte reformovanej teológie 8. Univerzita zamestnávala 

v roku 2010 15 profesorov a docentov s DrSc., 17 docentov, 31 odborných asistentov a 24 

asistentov. Počet pedagogických zamestnancov oproti 2009 vzrástol o 4.   
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Zhodnotenie výberových konaní  

 

V roku 2010 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 MŠVVaŠ SR. 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 informatika, neslovanské jazyky a literatúry (so zameraním na 

maďarský jazyk a literatúru, anglický jazyk a literatúru, nemecký jazyk a literatúru), biológia, 

odborová didaktika, predškolská a elementárna pedagogika, slovenský jazyk a literatúra, 

matematika, výtvarná výchova a hudobná výchova, história, telesná výchova, odborná 

komunikácia a psychológia, ekonomika a hospodárska geografia, marketing, účtovníctvo, 

ekonomika a podnikové financie, dejiny ekonomiky a hospodárska filozofia, ekonomika 

a manažment podniku, manažment, štatistika a teológia bolo v roku 2010 spolu 40. 

Z celkového počtu výberových konaní bolo na funkčné miesta profesorov 8, na funkčné 

miesta docentov 9 a na ostatné miesta vysokoškolských učiteľov 23.   

Do výberového konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2010 sa 

prihlásilo celkom 63 uchádzačov. Priemerný počet uchádzačov na funkčné miesto profesora 

bolo 8, docenta 6 a na miesto odborného asistenta a asistenta 49 uchádzačov. Počet 

prihlásených, ktorí v čase výberového konania neboli v pracovnom pomere s univerzitou, 

bolo 32. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je 4 rokov. Počet 

vysokoškolských učiteľov, ktorí opätovne obsadili to isté miesto bolo 15, z toho miesto 

profesora 5, miesto docenta 5 a ostatné tiež 5. Počet miest obsadených bez výberového 

konania bolo 0.  (Pozri tab. č. 21) 

 

 
Tab. č. 21: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2010 

 

Funkcia 

Počet 

vyhlásených 

výberových 

konaní 

Priemerný 

počet 

uchádzačov 

na obsadenie 

pozície 

Priemerný 
počet 

uchádzačov, 

ktorý v čase 
výberového 

konania 
neboli 

v pracovnom 

pomere s VŠ 

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy 

na dobu 

určitú 

Počet 

zmlúv 

uzatvore 

ných 

na dobu 

neurčitú 

Počet 

konaní 

bez 

uzatvo 

renia 

zmluvy 

Počet 

konaní, 

do ktorých 

sa nepri 

hlásil 

žiaden 

uchádzač 

Počet konaní, 
kde bol 

prihlásený 

VŠ učiteľ, 
ktorý 

opätovne 
obsadil 

to isté 

miesto 

funkcia 

profesora 
8 8 1 4 0 0 0 5 

funkcia 

docenta 
9 6 1 4 0 0 0 5 

ostatné 23 49 30 4 0 26 0 5 

spolu 40 63 32 12 0 26 0 15 
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Tab. č. 22: Počet miest obsadených bez výberového konania 

 

Zamest- 

nanec 

Fyzický 

počet 

Vyjadrené 

úväzkom 
      

vš učiteľ 

nad 65 

rokov 
0 0       

ostatní 0 0       

spolu 0 0       

 

 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov 

 

V roku 2010 získalo 3 pedagogických zamestnancov UJS vedeckú hodnosť PhD. a 1 

vedecko-pedagogický titul profesor. 

 

Titul profesor získali: 

 

PF (1): 

Meno a priezvisko: doc. PhDr. Margit Erdélyi, CSc. 

Vedný odbor: Literárne vedy 

Termín prednášky:  

Názov a sídlo pracoviska, na ktorom sa kvalif. postup realizoval: Katolická Univerzita P. 

Pázmánya, Budapešť, MR 

 

 

Titul PhD. získali: 

 

PF (2): 

Meno a priezvisko: PaedDr. Terka Strédl, PhD. 

Vedný odbor: Špeciálna pedagogika 

Termín obhajoby: 11. 6. 2010 

Názov pracoviska, na ktorom sa kvalif. postup realizoval: Pedagogická fakulta, Univerzita 

Komenského, Bratislava 

Začiatok účinnosti menovacieho dekrétu: 11. 6. 2010 

 

Meno a priezvisko: Mgr. Péter Nagy, PhD. 

Vedný odbor: 2.1.23. Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 

Termín obhajoby: 19. 5. 2010 

Názov pracoviska, na ktorom sa kvalif. postup realizoval: Univerzita Komenského 

v Bratislave. 

Začiatok účinnosti menovacieho dekrétu: 19. 5. 2010 

 

EF (1): 

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Šeben, PhD. 

Vedný odbor: 3.3.5. Verejná správa a regionálny rozvoj 

Termín obhajoby: 29. 9. 2010 

Názov pracoviska, na ktorom sa kvalif. postup realizoval: Ekonomická univerzita 

v Bratislave, Národohospodárska fakulta 

Začiatok účinnosti menovacieho dekrétu: 29. 9. 2010 
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Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 12. 2010 bolo 86,45, čo je 

nárast oproti roku 2009 o 2%. Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov k 31. 12. 

2010 oproti roku 2009 ukazuje priaznivý vývoj. Percentuálny nárast  v kvalifikačnej štruktúre 

vysokoškolských učiteľov v kategórii profesorov a docentov s DrSc. je 3%, v kategórii 

docentov bez DrSc. 7% a v kategórii ostatných pedagogických zamestnancov s vedeckou  

hodnosťou až 24%. (Pozri tab. č. 21) 

 

Vzdelávanie zamestnancov a ďalšie vzdelávanie 

Rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov UJS bolo v roku 2010 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, 

konferenciách, seminároch, jazykovom vzdelávaní a iných odborných podujatiach. Školení, 

preškolení, kurzov, konferencií, seminárov a ďalších vzdelávacích aktivít sa v roku 2010 

zúčastnilo veľký počet zamestnancov. Celkové náklady vrátane povinných školení 

predstavovali sumu 2964,- €.  

 

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 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 PF UJS sa nachádza v budove Ekonomickej 

fakulty UJS na adrese Hradná 21, Komárno. Katedra disponuje 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 je 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.  
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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. 

Rektorát univerzity sa nachádza v Dôstojníckom pavilóne (Elektrárenská 2, Komárno). 

 

8.2 Materiálne vybavenie, technické zariadenia a služby potrebné pre uskutočňovanie 

VaV  

 

Informatizačná zabezpečenosť na UJS 

 

Odborné zabezpečenie informatizácie na UJS na úrovni univerzity vykonáva Centrum 

informačných služieb, organizačná súčasť UJS. V hodnotenom období boli k dispozícii 

nasledovné prostriedky IKT: 

 

Informatické zabezpečenie pracovísk 

V budove Konferenčného centra sa nachádzajú tri veľkokapacitné prednáškové sály (každá 

pre 200 študentov), vybavené pevne inštalovaným LCD projektorom, premietacím plátnom 

a ozvučením pre prednášajúceho, prezentačný personálny počítač a systém pre nahrávanie 

prednášok a distribúciu digitálnych videozáznamov. 

V aule pre 350 osôb je k dispozícii pevne inštalovaný LCD projektor, elektronický spätný 

projektor s kamerou a s pripojením na LCD projektor, tlmočnícke zariadenie pre synchrónne 

tlmočenie do troch jazykov pracujúce na báze infračerveného prenosu zvuku pre všetkých 

zúčastnených. V aule je inštalovaný aj systém pre nahrávanie prednášok a distribúciu 

digitálnych videozáznamov. 

Učebne na jednotlivých fakultách sú vybavené pevne namontovanými LCD projektormi 

v celkovom počte 38 ks a interaktívnymi tabuľami v celkovom počte 25 ks. Na chodbách 

a vestibuloch konferenčného centra a v budovách jednotlivých fakúlt sú umiestnené LCD 

informačné panely v počte 10 ks a veľkoplošné LCD televízory v počte 12 ks pre 

zabezpečenie informovanosti akademickej obce a pre distribúciu dôležitých oznámení. Vo 

voľne prístupných priestoroch sú umiestnené kiosky s terminálmi v celkovom počte 60 ks pre 

zabezpečenie prístupu študentov k AiS2 a k internetu. V počítačových laboratóriách sú 

umiestnené multifunkčné tlačiarne v počte 14 ks, na voľne prístupných miestach sú 

umiestnené veľkokapacitné multifunkčné tlačiarne v počte 8 ks. Využívanie týchto tlačiarní 

a kontrola spotreby materiálu sa vykonáva cez študentské a zamestnanecké preukazy. 

 

Organizácia vnútornej informačnej siete 

Jednotlivé budovy univerzity sú umiestnené priestorovo vo vzdialenosti v priemere 2 - 3 km 

od seba. Vzájomné spojenie medzi jednotlivými objektmi je zabezpečené optickým vedením s 

prenosom 1Gb/s. Na slovenskú akademickú sieť – SANET - je univerzita pripojená 

s rýchlosťou 10 Gb/s. Budova Pedagogickej fakulty a ŠD Čajka sú prepojené s Centrom 

informačných služieb optickým vedením s rýchlosťou prenosu 1 Gb/s. 

Centrálne servery sú umiestnené v budove Centra informačných služieb UJS. Na centrálnych 

serveroch sú prevádzkované: www server UJS, mail-server, akademický informačný systém 

AiS2, server pre ochranu vnútornej siete. AiS2 je prevádzkovaný v rámci spoločného projektu 

niekoľkých univerzít. V rámci AiS2 sú realizované nasledujúce služby: evidencia študentov 

a vyučujúcich, evidencia prijímacieho konania, evidencia štúdia, rozvrh a evidencia 

ubytovania.  
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Hlasová komunikácia v rámci lokalít univerzity je zabezpečená VOIP telefónmi, ktorých 

činnosť je riadená serverom umiestneným v CIS. Okrem VOIP telefónie spojenie so svetom 

zabezpečuje aj videokonferenčný systém, umiestnený v Konferenčnom centre. Vo všetkých 

areáloch univerzity je zabezpečená bezdrôtová komunikácia – WiFi, pre študentov, pre 

vyučujúcich ale aj pre účastníkov rôznych vedeckých konferencií.  

 
Rozvoj informačných systémov  

 

Na UJS bol realizovaný projekt „Podpora infraštruktúry Univerzity J. Selyeho v Komárne za 

účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“. Projekt je ukončený, prebieha proces 

implementácie inštalovaných komponentov do vyučovacieho procesu. 

 

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 je od roku 2009 napojená na vybrané 

databázové kolekcie Elektronických informačných zdrojov (EIZ) sprístupňovaných v rámci 

realizácie projektu NISPEZ. Databázy sú prístupné pre všetkých zamestnancov univerzity 

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

UJS v rámci projektu NISPEZ získala bezplatný prístup len do databáz: 

Web of Knowledge (Web of Science, Essential Science Indicators, Current Contents Connect, 

Conference Proceedings - ISI Proceedings) a SPRINGERLink. Prístup do ďalších databáz 

realizujeme prostredníctvom vzdialeného prístupu na stránke 

 http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=290 

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

humanitných vied, biológie, chémie, techniky, medicíny a spoločenských vied 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. Portfólio EIZ tvoria tak licencované, ako aj voľne 

prístupné zdroje. Zároveň sa rieši aj problematika efektívneho prístupu používateľov do 

plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať. 
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9 ZHRNUTIE  

 

Vo vedeckovýskumnej činnosti v roku 2010 zaznamenala univerzita oproti predchádzajúcemu 

roku v niektorých oblastiach progres, v iných pokles, v ďalších ostala približne na úrovni r. 

2009 alebo iba mierne napredovala, čo pri celkovom pohľade na vývin vedy a výskumu na 

univerzite možno hodnotiť ako mierny progres. 
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9 PRÍLOHY 

 

Príloha 1– Účasť pedagogických pracovníkov na konferenciách v roku 2010 

 

 

 


