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ÚVOD 

 

Hodnotenie úrovne Univerzity J. Selyeho v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2011 

vychádza zo Správy o činnosti UJS za rok 2011, 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 

2011. 

 

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

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

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

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

výskumu a vývoja v roku 2011. Druhá časť sa zameriava na infraštruktúra výskumu a vývoja, 

kde sa zaradili údaje o ľudských zdrojoch potrebných na uskutočňovanie výskumu a vývoja a 

materiálne vybavenie, technické zariadenia a služby potrebné pre uskutočňovanie výskumu 

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

Komárne v roku 2011. Celkové hodnotenie a závery pre rozvíjanie výskumu a vývoja tvoria 

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

riešených v roku 2011 na UJS a Prehľad publikačnej činnosti za rok 2011 na UJS, ktoré sú 

zahrnuté do piatej časti. 
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1 VÝSLEDKY VÝSKUMU, VÝVOJA NA UJS V ROKU 2011 

 

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

financovania VaV v roku 2011  

 

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

rozvoj vedných oblastí, ktoré tvoria základ vyučovacích predmetov jednotlivých študijných 

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

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

úlohy riešené ako súčasti medzinárodných projektov podporované európskou organizáciou, 

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

a edukačnej grantovej agentúry (KEGA).  

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

financované rozličnými zdrojmi, do ich riešenia bolo zapojených cca 36 vedecko-

pedagogických pracovníkov UJS. Na riešení domácich vedecko-výskumných projektov 

neparticipovali študenti UJS. 

V roku 2011 bolo na univerzite riešených 8 vedeckých projektov podporovaných z domácich 

grantových schém – 3 projekty VEGA, 5 projektov KEGA, Z ďalších domácich grantov sme 

mali dva pretrvávajúce projekty od Stredoeurópskej nadácie a získali sme 7 nových projektov 

od Úradu vlády. Zo zahraničných vedeckých grantov sme mali jeden pretrvávajúci projekt od 

Maďarskej akadémie vied, a nepodarilo sa získať nové projekty. Do riešenia zahraničných 

vedecko-výskumných projektov boli zapojení dvaja vedecko-pedagogický pracovníci UJS. Na 

riešení zahraničného projektu participovali aj študenti UJS v rámci plnenia študijných 

povinností (nie v pracovnom pomere). 

Z ostatných zahraničných grantov sa podarilo získať 1 nový a mali sme 2 pretrvávajúce od 

fondu Gábora Bethlena – MR, získali sme jeden nový od MSaS MR. Získali sme po jednom 

novom od International Visegrad Fund, od Nadácia pre vzdelávanie. Mali sme jeden nový 

a jeden pretrvávajúci projekt od Národnej kancelárie CEEPUS, a dva pretrvávajúce projekty 

od Národnej kancelárie Erasmus a Európskej komisie.  

Priemerný počet vedeckých projektov, na ktorých participoval jeden tvorivý zamestnanec UJS 

je 0,1. Priemerný počet nevedeckých projektov, na ktorých participoval jeden tvorivý 

zamestnanec UJS je 0,2. Priemerný počet všetkých projektov, na ktorých participoval jeden 

tvorivý zamestnanec UJS je 0,3. 

 

 

1.1.1. Projekty podporované z domácich grantových schém 

 

V roku 2011 bolo na univerzite riešených 8 projektov podporovaných z domácich grantových 

schém. Z hľadiska vnútornej štruktúry boli riešené 3 projektov VEGA, 5 projektov KEGA. 

Z ďalších domácich grantov sme získali 7 projektov od Úradu vlády SR a 2 projekty od 

Stredoeurópskej nadácie.  

 

Úspešnosť UJS v podávaní domácich projektov v roku 2011 v jednotlivých výzvach:  

VEGA: (počet podaných nových projektov: 10 / počet podporených projektov: 1) úspešnosť: 

10 percentná 

KEGA: (počet podaných nových projektov: 7 / počet podporených projektov: 2. Úspešnosť 

v podávaní projektov je 29 percentná.   
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APVV: (počet podaných nových projektov: 2 / počet podporených projektov: 0, pričom 

o jednom projekte vieme, že je neúspešný, druhý projekt ešte nebol vyhodnotený.) Úspešnosť 

sa zatiaľ nedá určiť.   

Iné domáce granty: (počet podaných nových projektov: 18 / počet podporených projektov: 

zatiaľ 9, pričom 4 projekty boli neúspešné, a päť projektov nebolo ešte vyhodnotených.) 

Úspešnosť je zatiaľ 69 percentná. 

 

1.1.1.1 Projekty riešené ako súčasť grantov Vedeckej a edukačnej grantovej agentúry 

(VEGA) 

 

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

zabezpečuje riešenie úloh, ktoré garantuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a 

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

kolektívy, sú hodnotené v 13 komisiách. Na základe kvality projektu a jeho aktuálnosti sú 

riešiteľom prideľované prostriedky podporujúce aktivity v oblasti riešenia jednotlivých 

vedecko-výskumných úloh. V roku 2011 boli na UJS v procese riešenia projekty VEGA v 

nasledovnom tematickom znení: 

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

riešiteľ Doc. RNDr. János Tóth, PhD.) 

2. Špecifické matematické poznatky učiteľov matematiky pre primárne a nižšie 

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

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

spolupracujúceho pracoviska: Doc. Attila Simon, PhD.) 

Podrobné údaje o riešených VEGA projektoch na UJS v roku 2011 uvádza tab. č. 1.  
 

Počet riešených projektov VEGA na UJS 

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011

Rok

P
o

č
e
t

 
Graf č. 1 Počet riešených projektov VEGA na UJS v období od 2007 do 2011 
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Graf č. 2 Objem získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov VEGA na UJS v období od 2007 do 

2011 

 

Tab. č. 1: Prehľad projektov VEGA riešených v roku 2011 na univerzite s prehľadom finančných prostriedkov aj 

za ich predošlé obdobie. 

 

Por. 

číslo 
Názov projektu 

Zodpovedný 

riešiteľ  

alebo 

Vedúci 

spolupracujúceho 

pracoviska 

Číslo 

projektu 

Dátum  

začiatku  

riešenia  

projektu 

Dátum  

skončeni

a 

 riešenia 

 projektu 

Objem 

finančných  

prostriedko

v  

poskytnutýc

h pre  

VS v 2009  v 

EUR 

Objem 

finančných  

prostriedko

v  

poskytnutýc

h pre  

VS v 2010  v 

EUR 

Objem 

finančných  

prostriedko

v  

poskytnutýc

h pre  

VS v 2011  v 

EUR 

1 

Rozdelenie postupností a 

 zovšeobecnené hustoty  

množín prirodzených čísiel 

Doc. RNDr. János 

Tóth, PhD. 
1/0753/10 2010 2011 – 4297 2757 

2 

Špecifické matematické 

poznatky učiteľov 

matematiky pre primárne a 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 

Doc. RNDr. Edita 

Partová, CSc. 
1/0534/11 2011 2013 – – 2 859 

3 

Československá republika a  

maďarská menšina  

na Slovensku (1918-1929) 

Doc. Attila Simon, 

PhD 
2/0117/09 2009 2011 1597 1597 1 597 

 

 

Stručný opis projektov VEGA 

 

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 teórii distribučných funkcií postupností, ktorá nie je dostatočne prepracovaná. 

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

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

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

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

známe výsledky súvisiace s hustotami danými váhovými funkciami typu n^a.  
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Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 5 z UJS a 2 zo SAV 

(vrátane zodpovedných riešiteľov).  

 

Špecifické matematické poznatky učiteľov matematiky pre primárne a nižšie sekundárne 

vzdelávanie  

Projekt VEGA číslo: 1/0534/11 

Ciele projektu:  

Projekt je zameraný na výskum merateľnosti matematických kompetencií učiteľov 

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

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

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

viacerých pracovísk. 

Riešiteľské pracovisko: 4 z UJS, Pedagogická fakulta v Komárne 

 

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 doc. Attila Simon, PhD., 

spoluriešiteľom je doc. László Szarka, CSc.  

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

riešiteľov). 

 

 

1.1.1.2 Projekty riešené ako súčasť grantov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry 

(KEGA) 

 

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

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

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

2011 boli vyhlásené štyri priority výzvy.  

V roku 2011 bolo riešených na UJS 5 vedecko-výskumných projektov KEGA, z toho 3 boli 

ukončené v roku 2011: 

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

Ing. Ján Stoffa, DrSc.) 

2. Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabule 

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

3. Biometria živočíchov a človeka. (vedúca spoluriešiteľského pracoviska PaeDr. 

Melinda Nagy, PhD.) 

V procese riešenia s neskorším dátumom ukončenia boli v roku 2011 riešené projekty KEGA 

v nasledovnom tematickom znení: 

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

riešiteľ prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.) 
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5. Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov 

(hlavný riešiteľ RNDr. Peter Csiba, PhD.) 

Podrobné údaje o riešených KEGA projektoch na UJS v roku 2011 uvádza tab. č. 2. 

 

Počet riešených projektov KEGA na UJS 
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Graf č. 4 Počet riešených projektov KEGA na UJS v období od 2006 do 2011 
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Graf č. 4 Objem získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov KEGA na UJS v období od 2006 do 

2011 
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Tab. č. 2: Prehľad projektov KEGA riešených v roku 2011 na univerzite s prehľadom finančných prostriedkov aj 

za ich predošlé obdobie. 

 

Por. 

číslo 
Názov projektu 

Zodpovedný 

riešiteľ  

alebo 

Vedúci 

spolupracujúceho 

pracoviska 

Číslo 

projektu 

Dátum 

začiatku 

riešenia 

projekt

u 

Dátum 

skončeni

a 

riešenia 

projektu 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutýc

h 

pre VŠ  

v 2009 

v EUR 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutýc

h 

pre VŠ  

v 2010 

v EUR 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutýc

h 

pre VŠ  

v 2011 

v EUR 

1 

Terminologická 

kultúra v oblasti 

elektronického 

vzdelávania 

Prof. Ing. Ján 

Stoffa, DrSc., 

3/7519/0

9 
2009 2011 10 721 6 431 7363 

2 

Vyučovanie 

matematiky a 

prírodovedy na 1. 

st. ZŠ pomocou 

interaktívnej 

tabule 

Doc. RNDr. Edita 

Partová, CSc. 

3/7027/0

9 
2009 2011 – – 1956 

3 

Modelovanie a 

animačno-

simulačné 

modely v 

elektronickom 

vzdelávaní 

prof. Ing. Veronika 

Stoffová, CSc. 

004UJS-

4/2011 
2011 2013 – – 6041 

4 

Podpora výučby 

matematiky 

pomocou voľne 

dostupných 

matematických 

softvérov 

RNDr. Peter 

Csiba, PhD. 

001UJS-

4/2011 
2011 2013 – – 976 

5 

Biometria 

živočíchov a 

človeka 

PaedDr. Melinda 

Nagy, PhD. 

242-

019PU 

-4/2010 

2010 2011 – 1014 1062 

 

Projekt s názvom Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej 

tabule do roku 2011 prebiehal na Univerzite Komenského v Bratislave, preto nie sú uvedené 

financie z predošlých rokov, lebo sa netýkali UJS. 

 

 

Stručný opis projektov KEGA 

 

Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania 

Projekt KEGA č. 3/7519/09 

Ciele a výsledky projektu: 

V roku 2011 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 
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excerpciou aj z maďarských informačných zdrojov. Pracovalo sa podľa navrhnutého časového 

harmonogramu.  

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

riešiteľov). 

 

Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabule 

Projekt KEGA č. 3/7027/09 

Ciele a výsledky projektu: Moderná škola musí rešpektovať technický vývoj a poskytnúť 

žiakom informácie takým spôsobom, ako ich získavajú mimo školy. Cieľom tohto projektu 

bolo vypracovanie a publikovanie metodiky vyučovania modernými technológiami, špeciálne 

pomocou digitálnej tabule. Výsledkom projektu je 1 monografia 16 vedeckých a odborných 

článkov, 2 práce ŠVOČ, 11 výučbových programov, 34 interaktívnych pracovných listov pre 

digitálnu tabuľu. Všetky výsledky sú publikované v tlačenej alebo elektronickej verzii. 

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 4 z PF UJS a 2 z iných VŠ 

na Slovensku. 

 

Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní 

Projekt KEGA č. 004UJS-4/2011 

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

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

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

podnecuje vlastné tvorivé myslenie a aktivita edukantov. Na základe experimentovania s 

animačno-simulačným modelom vybraného objektu používateľ získava nové poznatky o 

skúmanom objekte, ktorý je predmetom vzdelávania. 

Pomocou aktívneho učenia sa chceme podporiť využívanie nových technológií vzdelávania 

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

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

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

modelovania a simulácie pri počítačom podporovanej výučbe informatiky a súvisiacich 

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

technológie. Čiastočným cieľom projektu je zmonitorovanie afinity k týmto elektronickým 

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

tieto pomôcky vo vzdelávacom procese. 
Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 7 

 

Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov 

Projekt KEGA č. 001UJS-4/2011 

Ciele projektu: Prvotným cieľom projektu je oboznámiť širšiu odbornú verejnosť s 

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

by mohla prispieť k zlepšeniu vyučovania matematiky.  

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

Katolícka univerzita v Ružomberku  

 

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. 
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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: 

Hlavným riešiteľom projektu je Doc. MVDr. Janka Poráčová, CSc. z FHPV Prešovskej 

univerzity v Prešove. Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 1 z PF 

UJS a 4 z FHPV PU. 

 

 

1.1.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém  

 

V kategórii zahraničné granty v roku 2011 sme získali podporu od Maďarskej akadémie vied, 

od Ministerstva samosprávy a spravodlivosti MR, od fondu Gábora Bethlena, od International 

Visegrad Fund, od Európskej komisie, od Národnej kancelárie CEEPUS, od Národnej 

kancelárie Erasmus, od Nadácia pre vzdelávanie.  

Úspešnosť UJS v podávaní nových projektov v skupine zahraničné granty: 

UJS v roku 2011 podala 14 nových zahraničných grantov. Z toho bolo podporených 5. Neboli 

úspešné 3 granty. Ostatných 6 grantov ešte nebolo vyhodnotených. Úspešnosť UJS je zatiaľ 

60 percentná. 

 

Projekty zahraničných vedeckých grantových schém 

 

Podrobné údaje o riešených zahraničných projektoch na UJS v roku 2011 uvádza tab. č. 3.  

 
Tab. č. 3: Prehľad projektov podporovaných zo zahraničných grantových schém riešených v roku 2011 na 

univerzite s prehľadom finančných prostriedkov aj za ich predošlé obdobie. 

 

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 VŠ  

v 2010   

v EUR 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

poskytnutých 

pre VŠ  

v 2011   

v EUR 

1 Maďarská akadémia vied 210C00215CS 2010 2011 3496 3056 

 

 

Stručný opis projektu  

 

Porovnávací výskum a prognóza počtu maďarských obyvateľov Karpatskej kotliny do roku 

2011 

Projekt č.: 2010C00215CS 

Ciele a výsledky projektu:  

Vedúcim projektu je Ladislav Ďurdík, PhD. z Katedry sociológie PF UJS. 

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 



14 

 

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) 
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1.2 Organizácia vedeckých konferencií, seminárov, výstav a iných odborných, 

umeleckých podujatí na UJS v roku 2011  

 

Názov podujatia: XVI. Komárňanské pedagogické dni 

Význam podujatia: regionálny 

Typ podujatia: Séria odborných podujatí s medzinárodnou účasťou 

Termín konania: 15.–18. februára 2011 

Organizátor(i): 

- Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, 

- Univerzita J. Selyeho v Komárne, 

- ďalšie školské inštitúcie Komárna  

Prednášky, semináre a odborné tréningy sa realizovali v nasledovných tematických okruhoch: 

Kompetencie, rozvíjanie kompetencií, Škola ako organizácia, Výchovné problémy odborných 

škôl, Metodika pedagogickej prípravy, Rozvíjanie kompetencií pedagógov, Teoretická a 

praktická stránka pedagogickej praxe - hodnotenie vysokoškolských študentov, Voľnočasové 

aktivity. Prednášatelia pochádzali zo SR a z Maďarska. Podujatí Komárňanských 

pedagogických dní sa zúčastnili väčšinou pedagógovia materských, základných a stredných 

škôl z okresu Komárno, ale aj z iných okresov. Približný počet účastníkov cca 300 osôb.  

 

 

Názov podujatia: Prednášky „G7fő“ 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: Séria prednášok, ktorá sa konala v rokoch 2010-2011 (do februára)  

s mesačnou intenzitou 

Termín konania: 28. február 2011 

Organizátor: Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho 

Na podujatí prednášal Prof. Dr. Beluszky Pál, významný odborník regionálnych vied a člen 

MAV na tému Národnosti Karpatskej kotliny na začiatku XX. storočia. V rámci prednášky 

Prof. Pál Beluszky predniesol výsledky svojho výskumu na tému, ktorá sa týka spoločnej 

minulosti národov Karpatskej kotliny. 

 

 

Názov podujatia: „Od lesnej pedagogiky k pedagogike životného prostredia” 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: medzinárodná konferencia 

Termín konania: 1.–2. apríla 2011. 

Organizátori:  

 Západomaďarská univerzita, Pedagogický Inštitút Fakulty Apáczai Csere János, 

Győr, Maďarská republika 

 Lesnícka fakulta Západomaďarskej univerzity, Sopron, Maďarská republika 

 Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika 

Cieľom konferencie bolo podporiť rozširovanie myšlienok ekologickej životosprávy a 

ekologického myslenia v každodennom živote a aby zhrnula čiastkové výsledky výchovy k 

trvalo udržateľnému rozvoju na všetkých úrovniach výchovy a vzdelávania v spolupráci 

predstaviteľov vedy a výskumu s predstaviteľmi odborníkov z praxe. Na konferencii, okrem 

plenárnych sekcií, rokovanie prebehlo v nasledovných sekciách: 

- „Spoločne za životné prostredie“: samosprávy, civilné organizácie a podnikové subjekty za 

životné prostredie 

- Vzdelávanie a prax 

- Environmentálne zdravie – vzory životného štýlu 
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- Environmentálna výchova od materskej školy až k univerzite 

Pre mladých výskumníkov bola vytvorená aj možnosť prezentácie vedeckých výsledkov na 

posteroch. 

 

 

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

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: súťaž 

Termín konania: 6. apríl 2011 

Organizátor (i): 

 Univerzita J. Selyeho v Komárne 

 Študentská samospráva Univerzity J. Selyeho v Komárne  

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 2011 študenti UJS prezentovali 

svoje práce v nasledovných sekciách: informatických a ekonomických vied, maďarského 

jazyka a literatúry, pedagogických a športových vied, historických vied a cudzích jazykov. Do 

súťaže sa prihlásilo 34 študentov s 30 vedeckými študentskými prácami. Z každej sekcie traja 

víťazi dostali možnosť postúpiť do ďalšie kola. 

 

 

Názov podujatia:  Zasadnutie česko-slovenskej komisie historikov 

Význam podujatia: celoslovenský, aj zahraničný 

Typ podujatia: zasadnutie a konferencia 

Termín konania: 24.–26. mája 2011 

Organizátor(i):  

 Katedra histórie PF Univerzity J. Selyeho v Komárne 

Katedra histórie bol hlavným organizátorom zasadania medzištátnej komisie česko-

slovenských historikov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 31. 5. 2011 – 2. 6. 2011 v priestoroch 

konferenčného centra UJS. V rámci zasadania komisie sa uskutočnila medzinárodná vedecká 

historická konferencia pod názvom „Mesto a región na novej hranici. Nová hranica v meste 

a regióne.“ 

 

 

Názov podujatia: Odborné vzdelávanie pre učiteľov matematiky (51. Rátz László 

Vándorgyűlés) 
Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: Konferencia a seminár s medzinárodnou účasťou  

Termín konania: 5.–8. júla 2011 

Organizátor (i): 

- Združenie matematikov Jánosa Bolyaiho  

- Univerzita J. Selyeho v Komárne 

Združenie matematikov Jánosa Bolyaiho a Univerzita J. Selyeho v Komárne spoločne 

usporiadali odborné vzdelávanie pre učiteľov matematiky. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v 

konferenčnom centre našej univerzity v dňoch 5.–8. júla 2011, malo putovný charakter. V 

zmysle tradícii sa prednášky konali v troch skupinách: učitelia na I. st. ZŠ, učitelia na II. st. 

ZŠ a učitelia stredných škôl a gymnázií. Na konferencii boli prezentované prednášky z 

rôznych kapitol matematiky, z metodiky vyučovania matematiky, o skúsenostiach s 

vyučovaním predmetu, atď. Príklady s vysvetlením k jednotlivým tematickým okruhom 
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učebných osnov boli riešené formou interaktívnych seminárov. Podujatia sa zúčastnilo cca 

350 účastníkov z Maďarska, zo Slovenskej republiky, z Rumunska, zo Srbska, z Ukrajiny a z 

USA. 

 

 

Názov podujatia: Kolégium Doktorov (Doktorok Kollégiuma) 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 22.–25. augusta 2011 

Organizátor (i): 

- Reformovaná kresťanská cirkev v Maďarsku  

- Kolégium Doktorov Reformovanej cirkvi  

- Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne 

Termín konania: 22.–25. augusta 2011 

Na konferencií  sa so svojimi vedeckými výsledkami predstavili vedeckí predstavitelia 

reformovanej cirkvi z Karpatskej kotliny ako aj zo sveta, ktorí sú členmi Kolégia Doktorov. 

Hlavnou témou konferencie bolo vplyv reformácie na školstvo. Prednášky odzneli na 

plenárnom zasadnutí ako aj v trinástich ďalších sekciách, ktoré boli: sekcia Starého zákona, 

sekcia Nového zákona, sekcia religionistiky, sekcia cirkevných dejín, sekcia náboženskej 

etnografia, sekcia pastoračno-teologickej, sekcia systematickej teológie, sekcia nábožensko-

etickej, sekcia cirkevnej hudby, sekcia praktickej teológie, sekcia cirkevného práva a sekcia 

literatúry. Z Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa do programu aktívne 

zapojilo šesť našich prednášateľov a doktorandov:  

 

 

Názov podujatia: III. medzinárodná konferencia UJS – „Veda a vzdelávanie na podporu 

vzdelanostnej spoločnosti“ 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 5.–6. septembra 2011 

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, pedagogika, ekonómia a manažment, 

ale vítaní boli aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 5.–6. 9. 

2011. Rokovanie prebehlo v plenárnej sekcii a v ďalších sekciách: 

- Pedagogická sekcia: „Výzvy prípravy pedagógov pre 21. storočie“ 

- Teologická sekcia: „Zmena paradigiem v oblasti náboženstva“ 

- Jazykovedná a literárnovedná sekcia: „Jazyk a literatúra v školskom vzdelávaní. Plánovanie, 

realizovanie a hodnotenie procesov vyučovania jazyka a literatúry vo viacjazyčnom 

prostredí“  

- Sekcia ekonomických vied: „Ekonomika a manažment podnikov“ 

- Manažment podniku: „Informačné systémy v riadení podnikov“ 

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 123 aktívnych účastníkov. Z toho 79% 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, rumunských, 

ukrajinských a srbských univerzít. 

 

 

Názov podujatia: Etnické stereotypy, ich funkcie a interpretácie v slovenskej a maďarskej 

historiografii. Sympózium Slovensko-maďarskej komisie historikov 
Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: Sympózium s medzinárodnou účasťou 

Termín konania: 6.–7. septembra 2011 

Organizátor(i):  

 Katedra histórie PF UJS,  

 Slovensko-maďarská komisia historikov,  

 Historický ústav MAV, Historický ústav SAV 

Dvojdňové sympózium sa konalo v maďarskom Komárome, a v Komárne v priestoroch 

konferenčného centra UJS v rámci dvojročného vedeckého projektu Komisie historikov 

Slovenska a Maďarska, a v rámci medzinárodnej konferencie UJS v znamení hľadania a 

zosúladenia interpretačných pojmov, ako aj teoretických východísk a postupov v spracovaní 

etnických a metodických stereotypov v slovenskej i maďarskej historiografii. Aktuálnosť 

témy signalizujú výrazné nacionalistické tendencie v oblasti Public History. Cieľom podujatia 

bolo prezentovať odborné postoje a možné metodické postupy v dekonštrukcii stereotypov. V 

prvej časti sympózia odzneli teoretické a metodické prednášky, ktoré skúmali etnické pozadie 

historicky ustálených auto- a heterostereotypov. V druhej časti boli prezentované analýzy z 

dejín slovensko-maďarských, slovensko-rómskych, alebo maďarsko-nemeckých, resp. 

rumunsko-maďarských stereotypov. Okrem 18 referentov účastníkmi boli aj ďalší členovia 

slovensko-maďarskej komisie, historici a poslucháči z katedier UJS, resp. komárňanských 

archívov a múzeí, resp. stredných škôl, ako aj záujemcovia z Komáromu i Komárna. 

Sympózium otvoril starosta maďarského Komáromu, Attila Molnár a navštívil veľvyslanec 

Slovenskej republiky v Maďarsku, Peter Weiss. Na sympóziu bolo 48 registrovaných 

účastníkov. 

 

 

Názov podujatia: XXIV. Didmattech 2011 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 15.–16. septembra 2011 

Organizátori:  

 Pedagogical University of Cracow, Faculty of Mathematics, Physics and 

Technology, Institute of Technology, Krakow, Poľsko 

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

Slovenská republika 

Konferencia DIDMATTECH má významné postavenie medzi ostatnými vzdelávacími 

akciami týkajúcimi sa permanentného vzdelávania učiteľov. Zo skromného odborného 

podujatia na vtedajšej Pedagogickej fakulte v Nitre sa postupne rozvinula na uznávanú 

medzinárodnú konferenciu, ktorá “rotuje“ medzi univerzitami štátov Vyšehradskej štvorky 

a na jej organizovaní sa doteraz podieľajú 4 slovenské, jedna česká, tri poľské a jedna 

maďarská univerzita.  

V  roku 2011 sa konferencia konala na Pedagogickej univerzite v Krakove. Obsahovo je 

konferencia zameraná na výmenu najnovších vedeckých poznatkov a skúseností z oblasti 
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materiálovedy a technológií, medzi ktorými v ostatných rokoch dominujú informačné 

a komunikačné technológie. Konferencia má multiodborový charakter a jej účastníci sa 

regrutujú väčšinou z univerzitných pracovísk. Cieľom konferencie bolo predstaviť poznatky o 

materiáloch a technológiách, vrátane didaktických,  informačných a komunikačných 

technológií a umožniť účastníkom prezentovať výsledky svojho výskumu. Súčasťou 

konferencie boli okrem výmeny skúseností a tradičných osvedčených vedeckých prednášok aj 

prezentácie výskumných projektov. Na konferencii sa zúčastnili pracovníci z univerzít a 

vedecko-výskumných pracovísk. Na konferencii Poľsko zastupovali pracovníci 9, Slovenskú 

republiku 10, Českú republiku 4  univerzít. Ukrajinu reprezentovali učitelia z Ukrajinskej 

štátnej univerzity a Slovinsko z University of Belgrad. Medzi jej pozvanými prednášateľmi 

bolo mnoho významných odborníkov. Vedeckým garantom a predsedníčkou programového 

výboru konferencie je od roku 2007 Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. Z vybratých 

prednášok konferencie boli vydané 2 monografie ako spoločné publikácie Institute of 

Technology, Pedagogical University of Cracow, Poland and J. Selye University in Komarno, 

Slovakia. 

 

 

Názov podujatia: Sport and Healt, International scientific symposium 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: medzinárodné vedecké sympózium 

Termín konania: 15.–17. september 2011.  

Organizátor(i):  

 Katedra telesnej výchovy a športu PF UJS 

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Cieľom sympózia bola prezentácia vedecko-výskumných projektov vysokoškolských učiteľov 

a nadviazanie a prehĺbenie spolupráce medzi VŠ učiteľmi prostredníctvom pohybových 

aktivít. 27 účastníkov prišlo z Čiech, Maďarska, Rumunska a Slovenska. 

 

 

Názov podujatia: Vedecká aktivita študentov „Felvidéki TDK“ 

Význam podujatia: celoslovenský pre maďarskú národnostnú menšinu 

Typ podujatia: súťaž 

Termín konania: 14. október 2011 

Organizátor:  

 Študentská samospráva UJS, Komárno, Slovensko 

 Študentská sieť na Slovensku (Diákhálózat), Bratislava, Slovensko 

Prehliadka výsledkov študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti študentov 

maďarskej národnosti študujúcich na rôznych univerzitách na Slovensku, v Českej republike, 

Poľsku a v ostatných okolitých štátoch vo forme konferencie bola organizovaná v roku 2011 

už siedmykrát. Posledné štyri 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. Významná bola aj podpora vedenia UJS. Odbornú úroveň 

konferencie garantuje jej Vedecká rada zostavená z kvalifikovaných učiteľov univerzít. Medzi 

členmi vedeckej rady konferencie, recenzentov a vedúcich súťažných prác je celý rad 

pedagógov aj z UJS. 

Na konferenciu bolo prihlásených 21 súťažných prác študentov z rôznych univerzít. Súťažilo 

sa v 4 sekciách: Jazyk a literárna veda, Prírodné a ekonomické vedy, Športové vedy a 

Humanitné a filozofické vedy. Študenti UJS mali na organizovanej akcii výrazný podiel a 

viac ako polovička trofejí ostala v Komárne.  
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Súťažiaci, ktorí sa v jednotlivých sekciách umiestnili na prvých troch miestach získali nielen 

hodnotné ceny ale aj právo pokračovať v súťaži, v rámci príslušnej sekcie celoštátneho kola 

študentskej vedeckej odbornej činnosti, tzv. OTDK v Maďarskej republike. 

 

 

Názov podujatia: Cezhraničná spolupráca štátov V4  

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: 19.–20. októbra 2011 

Organizátor(i):  

 Vysoká škola v Sládkovičove 

 Univerzita J. Selyeho 

 Európsky polytechnický inštitút Kunovice 

 Trnavský samosprávny kraj 

 Združenie predsedov samosprávnych krajov 

Cieľom konferencie bolo posilnenie ľudského a sociálneho kapitálu potrebného pre znalostné 

podnikania a dobré spolužitie v regiónoch a prihraničí. Dvojdňové podujatie sa odohrávalo v 

podmienkach dynamizácie prihraničných univerzít, vyšších územných celkov, miest a obcí. 

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. 

 

 

Názov podujatia: Prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: prednášky 

Termín konania: 7.–9. novembra 2011 

Organizátor(i):  

- Katedra ekonomiky, Ekonomická fakulta UJS 

- Katedra maďarského jazyka, Pedagogická fakulta UJS  

- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UJS 

- Reformovaná teologická fakulta UJS 

- Katedra modernej filológie, Pedagogická fakulta UJS 

- Katedra matematiky a informatiky, Ekonomická fakulta UJS 

V rámci Týždňa vedy a techniky na UJS odzneli nasledovné prednášky: 

Prednáška Doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD. na tému Malé a stredné podnikanie v SR. 

Prednáška odznela s cieľom poskytnutia aktuálnych informácií týkajúcich sa sektora MSP. 

Prednáška Istvána Jobbágya, PhD. na tému Veda a/alebo tradícia sa zaoberala významnými 

otázkami z aspektu histórie vedy; dávala odpovede na otázky, ako je napr. ako vznikol život? 

Aké odpovede nám dáva moderná veda? Je rozpor medzi tradičnými odpoveďami a medzi 

novými pohľadmi? 

V prednáške Vplyv historických kalkulačiek na súčasnú matematiku doc. RNDr. Edita 

Partová, CSc. popisujeme použitie a princíp fungovania kalkulačiek. Prítomní mali možnosť 

porovnať predtým používané a v súčasnosti používané kalkulačky. 

Prednáška doc. PhDr. Jánosa Molnára, dekana RTF UJS Obraz našej reformovanej cirkvi v 

pohľade predstaviteľov Českobratskej cirkvi a Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na 

Slovensku v druhej polovici štyridsiatich rokov 20. storočia bola o tom, ako sa s problémom 

vysporadúvala Českobratrská cirkev a Evanjelická cirkev Augsburského vyznania na 

Slovensku.  

Prednáška prof. Dr. Mihálya Márkusa, emeritného biskupa Otázniky ohľadom výchovy 

teológov v 21. storočí otvorila otázku výchovy teologického dorastu. Táto téma je obzvlášť 

dôležitá a diskutabilná v 21. storočí, kedy v globalizovanom svete možno pozorovať radikálne 



21 

 

zmeny. Vo svete na výchovu teologického dorastu možno pozorovať rôzne metódy, s ktorými 

chce oboznámiť prednášajúci svojich poslucháčov. 

Prednáška Dr. Katalina Szitára, PhD. Rozbor novely D. Kosztolányiho. Rozbor novely D. 

Kosztolányiho na základe viacerých aspektov s hlavným dôrazom na metaforiku príbehu. 

Prednáška Dr. Lívie Érfalvy Komparatistická analýza noviel K. Mikszátha a D. 

Kosztolányiho. D. Kosztolányi spracováva jednu novelu K. Mikszátha na rovine literárnych 

druhov, metaforiky, štruktúry. 

Prednáška Évy Vatai: Nástroje tvorivej dramatiky vo vyučovaní cudzích jazykov 

Najcitlivejším bodom vyučovania cudzieho jazyka je rozhovor v cieľovom jazyku. O čom? 

Ako? Môže mať vôbec učiteľ jazyka spoločnú tému s adolescentmi? Čo máme robiť, aby sa z 

rozhovoru sa nestal nekonečný príbeh? V tomto nám môže pomôcť fotka alebo predmet a 

nástroje tvorivej dramatiky. 

Prednáška RNDr. Štefana Guboa, PhD. Štruktúra a princíp fungovania GPS. Global 

Positioning System je jeden z moderných technológií, ktorého využitie v posledných rokoch 

sa čím viac rozširuje tak v každodennom živote, ako aj v priemysle. V prednáške popísal 

štruktúru a základný princíp fungovania tohto systému. 

 

 

Názov podujatia: Prezentácie kníh v rámci Týždňa vedy a techniky 

Význam podujatia: celouniverzitný 

Typ podujatia: prezentácie kníh a prednášky 

Termín konania: 7.–8. novembra 2011 

Organizátor(i):  

- Katedra histórie, Pedagogická fakulta UJS 

- Central European University, Budapest,  

- Napvilág Kiadó, Budapest 

- Podunajské múzeum v Komárne 

V rámci Týždňa vedy a techniky sa zorganizovali nasledovné prezentácie kníh: 

Maďarsko a Európa – Na spoločnej akcii PF UJS, Central Europen University a 

Vydavateľstva Napvilág sa uskutočnila prezentácia knihy autora Pétera Balázsa, bývalého 

ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky a bývalého komisára EÚ s názvom: 

Magyarország és Európa (Maďarsko a Európa). 

História Komárna – Na spoločnej akcii PF UJS a Podunajského múzea v Komárne sa 

uskutočnila prezentácia dvoch publikácií. Prvá vyšla vo vydaní UJS, v edícii Barnabása Vajdu 

pod názvom Štátne hranice a identita Komárom/Komárno, druhá v edícii Anikó Bőszéné 

Szatmáriovej pod názvom Naša minulosť bez hraníc. Zbierky boli prezentované ich autormi. 

 

 

Názov podujatia: „Vedľa seba alebo spolu?!“ – Medzinárodné vedecké sympózium 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: medzinárodné vedecké sympózium 

Termín konania: 9.–11. novembra 2011 

Organizátor(i):  

 Pedagogická fakulta UJS, 

 Vládna agentúra SR, Národné oddelenie, Bratislava 

Cieľom sympózia bolo zmapovať postavenie menšín vo vysokoškolskom prostredí. 

Prednášky sa sústreďovali na VŠ vzdelávanie národnostných menšín na univerzitách s 

vyučovacím jazykom maďarským, ako i na študentov rómskeho pôvodu. Podujatia sa 

zúčastnili pozvaní odborníci z Maďarska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a zo Slovenska. 

Z podujatia bol vydaný zborník prednášok. 
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Názov podujatia: Literatúra a inštitúcia – Diskusia o kultúre domácich literárnych 

časopisov 
Význam podujatia: regionálny 

Typ podujatia: diskusia 

Termín konania: 14. novembra 2011 

Organizátor:  

 Katedra maďarského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. 

Selyeho  

Témou diskusie bola prezentácia maďarských literárnych časopisov na Slovensku a otázka 

súčasnosti a budúcnosti domácej časopiseckej kultúry. Diskusie sa zúčastnili: László Tóth 

(Irodalmi Szemle – šéfredaktor), Zsolt Beke (Kalligram – redaktor), Krisztián Benyovszky 

(Partitúra – šéfredaktor), Gergely Vida (Opus - redaktor). 

 

 

Názov podujatia: Čo stojí náš jazyk, ak je maďarčina? 

Význam podujatia: regionálny 

Typ podujatia: diskusia 

Termín konania: 15. novembra 2011 

Organizátor:  

 Katedra maďarského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. 

Selyeho  

Prebehla diskusia za okrúhlym stolom o jazykovej variete maďarského jazyka na Slovensku, 

o vonkajších a vnútorných činiteľoch jej používania, jej regulovaní legislatívou, o jazykovej 

politike vo vzdelávaní, ako aj o perspektívach maďarčiny na Slovensku.  

 

 

Názov podujatia: IX. Schôdza Maďarskej Spoločnosti Regionálnych Vied 

Význam podujatia: medzinárodný 

Typ podujatia: schôdza a konferencia s medzinárodnou účasťou 

Termín konania: 24.–25. november 2011 

Organizátori:  

 Maďarská spoločnosť regionálnych vied 

 Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho 

Každoročne organizovaná udalosť s medzinárodnou účasťou, na ktorej sa stretnú odborníci 

regionálnych vied z viacerých krajín Karpatskej kotliny. Hlavnými témami tohoročného 

podujatia boli úloha vody v rozvoji regiónu, a problémy a možnosti rozvoja v oblasti riek 

Dunaj a Tisa. Prednášky odzneli v plenárnej sekcii a v siedmych ďalších sekciách:  

- Politika, história, otázky verejnej správy 

- Rieka ako hospodárska (priemyselná, inovačná) os 

- Doprava, logistika 

- Rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo, ochrana prostredia, turizmus 

- Ľudské zdroje, trh práce, migrácia, kultúra, identita 

- Cezhraničná spolupráca 

- The socio-economic effects of the Danube developments in Southeast Europe 

 

 

Názov podujatia: Identification Ways of Individuals, Groups and Species 

Význam podujatia: medzinárodný 
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Typ podujatia: medzinárodné vedecké sympózium 

Termín konania: 9.–10. december 2011 

Organizátor(i):  

 Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, Komárno a  

 Katedra biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v 

Prešove,  

V rámci medzinárodného vedeckého sympózia odznelo 16 vedeckých prednášok od 

zahraničných a domácich erudovaných odborníkov. Cieľom sympózia bola prezentácia 

výsledkov výskumu pedagógov univerzity a ďalších výskumných pracovníkov zo Slovenska 

a zo zahraničia (Maďarsko, Ukrajina) v oblasti biometrických údajov a spôsobov identifikácie 

jednotlivcov, skupín a druhov. Z príspevkov bola vydaná kniha abstraktov. 
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1.3 Edičná činnosť na UJS v Komárne v roku 2011 

 

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 2011 realizovala edičnú činnosť prostredníctvom edičných rád jednotlivých 

fakúlt. 

Celkovo bolo v uplynulom roku vydaných 13 publikácií, z nich 2 monografií, 6 zborníkov, 1 

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

 
Tab. č. 8: Zoznam publikácií vydaných v roku 2011 Univerzitou J. Selyeho v Komárne 

 

Autor Názov 
Druh 

publikácie 
ISBN 

EF    

Sánta Szilárd E-studies 

Periodická 

vedecká 

publikácia 

ISSN 138-1598 

PF    

Keserű József, H. 

Nagy Péter  

Kontrafaktumok, Spekulatív fikció 

és irodalom 
monografia 

ISBN 978-80-

8122-014-2 

Vajda Barnabás  
Államhatár és identitás – 

Komárom/Komárno 
monografia 

ISBN 978-80-

8122-013-5 

Albert Sándor, 

Falus Iván, 

Kovátsné Németh 

Mária, Nagy 

Melinda, Pukánszky 

Béla, P. Somogyi 

Angéla  

A tanári kompetenciákról učebné texty 
ISBN 978-80-

8122-015-9 

PaedDr. Melinda 

Nagy, PhD.  

Zborník III. Medzinárodnej 

vedeckej konferencie Univerzity J. 

Selyeho „Veda a vzdelávanie na 

podporu vzdelanostnej 

spoločnosti“ 

CD- zborník 
ISBN 978-80-

8122-017-3 

PaedDr. Strédl 

Terézia, PhD., 

PaedDr. Nagy 

Melinda, PhD.  

Egymás mellett vagy együtt?!,  A 

Selye János Egyetem Nemzetközi 

Tudományos Szimpóziuma 

Tanulmánykötet 

CD - zborník 
ISBN 978-80-

8122-024-1 

PaedDr. Melinda 

Nagy, PhD.  

International Scientific Symposium 

„Identification ways of Individuals, 

Groups and Species“ Abstract 

Book 

zborník 
ISBN 978-80-

8122-022-7 

Liszka József Eruditio-Educatio 2011 

Periodická 

vedecká 

publikácia 

ISSN 1336-

8893 
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RTF    

Doc. Bernhard 

Kaiser, D.Th.  

Megigazulás, A SJE Református 

Teológiai Kara Rendszeres 

Teológiai tanszéke 

szimpóziumának előadásai 2011. 

május 5 

zborník 
ISBN 978-80-

8122-021-0 

Dr. Kocsev Miklós  

Amit szeretnénk, és ami lehetséges, 

A SJE Református Teológiai Kara 

Gyakorlati teológiai Tanszéke 

szimpóziumának előadásai 2010. 

május 12. 

zborník 
ISBN 978-80-

8122-019-7 

Mgr.Lévai Attila, 

PhD. 

Az ige testté lett..., Karácsonyi 

legátus prédikációk   
iný  

ISBN 978-80-

8122-020-3 

Mgr. Lévai Attila, 

PhD.  

∆Oma – Ajándék, Tanulmányok 

Prof. Dr. Bándy György 

tanszékvezető tiszteletére 60. 

születésnapja alkalmából 

iný 
ISBN 978-80-

8122-016-6 

Rektorát    

Ing. Fabóová Mária, 

PaedDr. Zakar 

Piroska  

A Selye János Egyetem Évkönyve 

2010 
CD - zborník 

ISBN 978-80-

8122-018-0 

 

 

 

 
 
Graf. č. 5: Pomer rôznych typov publikácií vydaných UJS v roku 2011 

 

 

13 vydaných publikácií v roku 2011 znamená úbytok (o 40% menej) oproti roku 2010, kedy 

bolo vydaných 22 publikácií (z nich 5 monografií, 4 zborníkov, 8 učebných textov, 2 

periodických publikácií a 3 publikácií iného typu).  
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1.4 Publikačná činnosť UJS v Komárne v roku 2011 

 

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.  

 

Publikačná činnosť 

 

Hodnotenie publikačnej činnosti UJS v Komárne za zberné obdobie 2010/2011 (t.j. od 1. 11. 

2010 do 31. 10. 2011) uvádza tab. č. 5. Publikačná činnosť univerzity je rozdelená do štyroch 

hlavných kategórií vykazovaných pre potreby MŠ SR.  

 
Tab. č. 4: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009 až 2011 na univerzite podľa štyroch skupín kategórií 

publikácií pre potreby MŠ SR 

 

  2009 2010 2011 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 13 5 9 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 16 37 33 

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 4 13 6 

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie 221 224 304 

Spolu 254 279 352 
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Graf č 5: Sumarizácia publikačnej činnosti na univerzite podľa jednotlivých rokov 

 

 

V roku 2011 vedecko-pedagogickí pracovníci UJS registrovali 352 publikácií v publikačnej 

databáze MŠVVaŠ SR, čo presahuje vlaňajší výsledok. Napriek zvýšeniu počtu však situácia 

nie je uspokojivá, v budúcnosti treba klásť väčší dôraz na kategórie A1, A2 a B. 
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Tab. č. 5: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009 až 2011 na univerzite rozpísaná podľa kategórií 

publikačnej činnosti pre potreby MŠVVaŠ SR 

 

  2009 2010 2011 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 13 5 9  

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 6 3 4  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7 2 5  

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 16 37 33  

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 3   

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 5 4  

BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavateľstvách 1 1   

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 1 8 2  

BCI Skriptá a učebné texty 3 2   

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce  

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

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 4 13 6  

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 3 13 6  

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1     

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie 221 224 304  

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

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

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 24 20 40  

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 14 6 19  

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 39 16 42  

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 66 22 39  

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 6 1 4  

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 1 1   

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 11 25 50  

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 10 34 28  

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 5 6 3  

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií   15 9  

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

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách   6 1  

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch   4   

BDA Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách 1     

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 12 8 19  

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 17 28 17  

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

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

 

Kategória 

fakulta 

AAA,  

AAB, 

 ABA,  

ABB 

ACA, ACB, 

 BAA, BAB, 

 BCB, BCI, 

 EAI, CAA, 

 CAB, EAJ 

FAI 
ADC,  

BDC 

ADD,  

BDD 

CDC,  

CDD 
Ostatné Spolu 

EF 0 2 7 2 0 0 65 76 

PF 5 14 11 11 0 0 152 193 

RTF 0 3 0 0 0 0 7 10 

Spolu 5 19 18 13 0 0 224 279 

 

 

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

 

Kategória 

fakulta 

AAA,  

AAB, 

 ABA,  

ABB 

ACA, ACB, 

 BAA, BAB, 

 BCB, BCI, 

 EAI, CAA, 

 CAB, EAJ 

FAI 
ADC,  

BDC 

ADD,  

BDD 

CDC,  

CDD 
Ostatné Spolu 

EF 2 0 2 0 0 0 83 87 

PF 6 6 21 6 0 0 159 198 

RTF 1 0 4 0 0 0 62 67 

Spolu 9 6 27 6 0 0 304 352 
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Graf č 6: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009 až 2011 na univerzite podľa štyroch skupín kategórií 

publikácií pre potreby MŠ SR 

 

 

V CREPC zberné obdobie za 2011 sa uzatvorilo v marci toho roku. Od marca 2012 po júl 

2012 však UK zaregistrovala a aktivovala ďalších 127 publikácií (FAI: 2; ostatné kategórie: 

125) vzniknutých v roku 2011. To znamená, že v databáze UK je momentálne 431 publikácií, 

v prípade ktorých je rok vykazovania 2011. 

Pretože CREPC do vzniku správy neuverejnila záznamy za zberné obdobie 2010/2011 (t.j. od 

1. 11. 2010 do 31. 10. 2011) v obvyklom formáte, v prílohe č. 2 pripájame dáta z online 
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katalógu Univerzitnej knižnice UJS, ktorá však neumožňuje rozlíšiť zápisy zo zberného 

obdobia 2010/2011 a záznamy vložené po tomto období.      

  

Ohlasy na publikácie 

 

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. 8. 

 

 
Tab. č. 8: Prehľad citácií a ohlasov podľa fakúlt v r. 2011 

 

Kód Názov kategórie EF PF RTF Spolu 

1 
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

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

2 
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 
0 0 0 0 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch 
44 218 2 264 

4 
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 
0 79 0 79 

5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0 3 0 3 

6 Recenzie v domácich publikáciách 0 0 0 0 

7 Umelecké kritiky zahraničné 0 0 0 0 

8 Umelecké kritiky domáce 0 0 0 0 

9 Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas)     

 Spolu 56 370 2 428 

 

 
Tab. č. 9: 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 0 

8 Umelecké kritiky domáce 0 0 0 0 

9 Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas) 0 0 1 1 

 Spolu 38 336 5 379 
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1.5 Ocenenia výsledkov výskumu, vývoja a umeleckej činnosti na UJS v roku 2011 

 

V roku 2011 získali traja pracovníci Ekonomickej fakulty a Pedagogickej Fakulty Univerzity 

J. Selyeho za pedagogickú alebo vedeckú činnosť 7 ocenení:  

 

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

2011 International Business Student Collaboration Project Award – za vedenie projektu v 

Komárne 

 

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

Hillson Achivement Award – bronzová medaila – pre skupinu autorov za vedeckú prezentáciu 

na medzinárodnej vedeckej konferencii na Szent Istvan University. 

 

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

vymenovanie za čestného profesora na Univerzite v Pécsi  

 

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

Čestné uznanie Clevlendi State University (USA) za 6 týždňovú výučbu na univerzite. 

 

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

Čestné uznanie Cranfieldi University (UK) za týždňovú výučbu na univerzite. 

 

PaedDr. Edita Szabóová, PhD. (Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej 

pedagogiky)  

Cena Terézie Vankóovej za pedagogickú činnosť.  

 

PaedDr. József Keserű, PhD. (Pedagogická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry)  

Cena Madácha 2011 za prekladateľskú činnosť 
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1.6 Účasť pedagogických pracovníkov na konferenciách 

 

Zamestnanci UJS aj v roku 2011 sa aktívne zúčastňovali na vedeckých a odborných 

podujatiach (Tab. č. 10 a 12). Zaradenie jednotlivých podujatí do kategórií (plný zoznam 

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

 
Tab. č. 10: Súhrnná tabuľka účasti zamestnancov UJS na konferenciách v roku 2011. 

 

Typ podujatia EF PF RTF Spolu 

Zahraničné konferencie 31 80 10 121 

Domáce konferencie 21 49 15 85 

Spolu 52 129 25 206 

 
Tab. č. 11: 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 

 

Je zaujímavé, že počet, ani pomer účasti jednotlivých fakúlt na celkovom počte konferencií 

v r. 2011 sa v podstate nelíši od vlaňajších výsledkov (Tab. č. 10 a 11). Vývoj počtov však 

ovplyvnil aj fakt, že Katedra informatiky a Kat. matematiky sa v priebehu roka (od septembra 

2011) sa presunula na EF UJS. Preto niektoré publikácie ich pracovníkov sú ešte evidované 

na PF, a niektoré už na EF UJS. 
 

Tab. č. 12: Súhrnná tabuľka krajín konania konferencií na ktorých sa zamestnanci UJS zúčastnili v roku 2010 a 

2011. 

 

Miesto konania 
2010 2011 

EF PF RTF Spolu EF PF RTF Spolu 

Slovenská republika 15 57 13 85 21 49 15 85 

Maďarská republika 28 43 5 76 16 46 6 68 

Česká republika 1 9  10 7 11  18 

Poľská republika 2 8  10 3 10  13 

Nemecká republika  5 1 6  3  3 

Ukrajina  2  2    0 

Rakúsko  3  3  1  1 

Ruská republika  1  1 1   1 

Južná Kórea  1  1    0 

Veľká Británia 1   1  1  1 

Grécko 1   1    0 

Srbsko 1   1 1   1 

Holandsko   2 2   3 3 

Rumunsko   1 1 3 6 1 10 

Slovinsko    0  1  1 

Taliansko    0  1  1 

Spolu 49 129 22 200 52 129 25 206 
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Z tab. č. 12 vyplýva, že vedecko-pedagogickí zamestnanci UJS v roku 2011 sa zúčastnili v 41 

percentách na konferenciách organizovaných na Slovensku, a v 33 percentách na 

konferenciách organizovaných v Maďarsku. V ďalších 16 percentách konferencia sa konala 

v susedných štátoch (okrem Maďarska), a zvyšných 10 percent vo vzdialenejších krajinách. 

 

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

v roku 2011 však môžeme usúdiť, že 58 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. 13).  

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. 

V 2011 oproti roku 2010 (Tab. č. 14) sa zvýšila účasť VŠ pracovníkov EF na slovenských 

konferenciách, ale bolo to na úkor anglických a nemeckých prednášok. 

 

 
Tab. č. 13: Percentuálne zastúpenie účasti zamestnancov UJS na konferenciách v r. 2011 podľa komunikačného 

jazyka 

 

2011 Komunikačný jazyk  

Fakulta 
Anglický a nemecký 

[%] 

Maďarský 

[%] 

Slovenský a český 

[%] 

EF 8 67 25 

Spolu 

PF 19 51 30 

RTF 32 56 12 

Spolu 20 58 22 100 

 

 
Tab. č. 14: Percentuálne zastúpenie účasti zamestnancov UJS na konferenciách v r. 2010 podľa komunikačného 

jazyka 

 

2010 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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2 INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA NA UJS V KOMÁRNE V ROKU 2011 

 

2.1 Ľudské zdroje potrebné pre uskutočňovanie VaV  

 

Strategické riadenie ľudských zdrojov na Univerzite J. Selyeho v Komárne bolo v roku 2011 

smerované k napĺňaniu dlhodobých cieľov univerzity a to hlavne vo vzťahu k zvyšovaniu 

kvalifikačnej úrovne zamestnancov, prednostne pedagogických pracovníkov, vytváraním 

súladu medzi počtom a kvalifikačnou štruktúrou pracovníkov tak, aby každé pracovné miesto 

bolo obsadzované kvalifikovaným uchádzačom, samozrejme pri dodržiavaní príslušných 

právnych predpisov. 

 

Personálny stav 

 

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

v Komárne k 31. 12. 2011 vo fyzických osobách bolo 162, z toho bolo 88 žien a 74 mužov. 

Pracovníkov s kratším pracovným časom vo veku od 20 do 64 rokov bolo celkom 18, z toho 

10 žien a 8 mužov. Zamestnancov s kratším pracovným časom vo veku 65 rokov a viac mala 

UJS iba dvoch. Pracujúcich dôchodcov bolo spolu 6, z toho 4 ženy a 2 muži. Univerzita dbá 

na to, aby dávala možnosť zamestnať sa ľuďom so zdravotným postihnutím. V roku 2011 

zamestnávala univerzita 3 pracovníkov so ZŤP, z toho boli 2 ženy a 1 muž.   

Z celkového počtu zamestnancov univerzity je: 

            počet pedagogických zamestnancov:      88 

            počet nepedagogických zamestnancov:             74 

Z celkového počtu vysokoškolských učiteľov bolo zamestnancom na Pedagogickej fakulte 46, 

na Ekonomickej fakulte 34 a na Fakulte reformovanej teológie 8. Rozdiel oproti roku 2010 je 

nárast o 1%.  

Počet nepedagogických zamestnancov bol v roku  2008    66 

                                                                        2009    73  

2010 72 

2011 74  

z toho : 

                        - rektorát                                            14 

                        - prevádzkoví zamestnanci                20 

                        - zamestnanci CIS                              5 

                        - zamestnanci UK                               5 

                        - zamestnanci ŠD                            16 

                        - študijné oddelenie                            4 

                        - asistentky na dekanátoch                 7   

                        - zamestnanci KATA    3 

V počte zamestnancov študentského domova nenastala žiadna zmena. Počet odborných 

zamestnancov v oblasti IT je 5, čo je pokles o 1 zamestnanca.  Na študijnom oddelení v roku 

2011 nastal takisto pokles o 1 zamestnankyňu.  V počte zamestnancov na rektoráte UJS sme 

zaznamenali nárast o 1. V roku 2011 bolo na našej univerzite vytvorené Centrum kariérneho 

poradenstva, kde pracujú 3 zamestnanci. V celkovom počte nepedagogických zamestnancov 

nastal nárast oproti roku 2010. Celkové mzdové náklady univerzity v roku 2011 boli v sume 

1 732 978 €. 
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Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
 

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

systematické vzdelávanie ako aj rozvoj intelektuálneho kapitálu a priaznivá kvalifikačná 

štruktúra najmä pedagogických zamestnancov. Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských 

učiteľov k 31. 10. 2011 bolo 88,9. Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 

2011 oproti roku 2010 ukazuje priaznivý vývoj. Percentuálny nárast  v kvalifikačnej štruktúre 

vysokoškolských učiteľov v kategórii ostatných pedagogických zamestnancov s PhD., CSc. 

bolo až 4,9%.  V kategóriách profesorov a docentov, ako aj v kategórii ostatní učitelia bez 

vedeckej hodnosti sme zaznamenali mierny pokles oproti roku 2010.  

Podrobnejšie údaje týkajúce sa zamestnancov vysokej školy sú v tabuľke č. 15.  

 
Tab. č. 15: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov (Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských 

učiteľov k 31. 10. 2011) 

 

Fakulta Spolu 

Profesori, 

 docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

 bez 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia  

s DrSc. 

Ostatní 

 učitelia  

s PhD, 

CSc. 

Ostatní 

učitelia  

bez 

vedeckej 

hodnosti 

EF 34,4 4,7 1,75 0 13 14,95 

RTF 8 2 3 0 3 0 

PF 46,5 8,2 11 0 20,35 6,95 

Spolu 88,9 14,9 15,75 0 36,35 21,9 

Podiel v % 100 16,8 17,7 0,0 40,9 24,6 

Podiel v % v 2010 100 17 20 0 36 28 

Rozdiel 2011 - 2010 0,0 -0,2 -2,3 0,0 4,9 -3,4 

 

 

Zhodnotenie výberových konaní  

 

V roku 2011 boli vypísané výberové konania v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

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

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

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

univerzity a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. O otázke 

kvality uchádzačov je kompetentná rozhodnúť výberová komisia. Pri obsadzovaní funkčných 

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

vyhlásených výberových konaní na obsadenie funkcie profesorov, docentov, odborných 

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

biológia, 1.1.4. pedagogika, nemecký jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, 9.1.1. 

matematika, 9.2.9. aplikovaná informatika, 3.3.15 manažment, 3.3.16 ekonomika a 

manažment podniku, ekonomika, manažment, financie,  hospodárske právo, anglický jazyk a 

odborná komunikácia bolo v roku 2011 spolu 25. Z celkového počtu výberových konaní bolo 

na funkčné miesta profesorov 5, na funkčné miesta docentov 6 a na ostatné miesta 

vysokoškolských učiteľov 14. Do výberového konania na miest vysokoškolských učiteľov 

uskutočnené v roku 2011 sa prihlásilo celkom 45 uchádzačov. Priemerný počet uchádzačov 

na funkčné miesto profesora bolo 5, docenta 5 a na miesto odborného asistenta a asistenta 35 
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uchádzačov. Počet prihlásených, ktorí v čase výberového konania neboli v pracovnom pomere 

s univerzitou, bolo 23. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je 

v prípade profesorov 3, docentov 2 a ostatných uchádzačov 4 roky. Počet vysokoškolských 

učiteľov, ktorí opätovne obsadili to isté miesto bolo 8, z toho miesto profesora 2,  miesto 

docenta 0 a ostatné tiež 6. Počet miest obsadených bez výberového konania bolo 6, z toho 

vysokoškolský učiteľ nad 70 rokov 1.   

Podrobnejšie údaje týkajúce sa zamestnancov vysokej školy sú v tabuľke č. 16.  

 
Tab. č. 16: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2011 

 

Funkcia 

Počet 

výberových 

konaní 

Priemerný 

počet 

uchádzačov 

na 

obsadenie 

pozície 

Priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania 

neboli v 

pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou 

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú 

Počet zmlúv 

uzatvorených 

na dobu 

neurčitú 

Počet  

konaní  

bez  

uzatvorenia  

zmluvy 

Počet  

konaní,  

do ktorých  

sa  

neprihlásil 

žiaden  

uchádzač 

Počet  

konaní,  

kde bol  

prihlásený  

vš učiteľ,  

ktorý  

opätovne  

obsadil  

to isté  

miesto 

Profesora 5 5 2 3 0 0 0 2 

Docenta 6 5 4 2 0 2 2 0 

Ostatné 14 35 23 4 0 21 0 6 

Spolu 25 21,8 14,2 3 0 23 2 8 

 

 
Tab. č. 17: Počet miest obsadených bez výberového konania v roku 2011 

 

Zamestnanec Fyzický počet Prepočítaný počet 

VŠ učiteľ nad 70 rokov 1 0,3 

Ostatní 5 0,8 

Spolu 6 1,1 
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2.2 Materiálne vybavenie, technické zariadenia a služby potrebné pre uskutočňovanie 

VaV 

 

Pracovné prostredie  

 

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

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

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

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

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

personálnych počítačov s pripojením na vysokorýchlostný internet. 

 

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

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

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

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

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

učebne vybavené štruktúrovanou kabelážou zabezpečujúcou komunikáciu s celouniverzitnou 

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

vysokorýchlostný internet. Katedra biológie 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 sú k dispozícii 5 

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

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

technika. 

 

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

k dispozícii pracovne vybavené osobnými počítačmi.  

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

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

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

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

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

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

zabezpečeným  prístupom na internet.  

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

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

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

novými titulmi odbornej literatúry podľa potreby predmetov študijných programov 

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

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

 

 

 

 



37 

 

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 od roku 2010 

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

súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch, ktoré 

sú orientované na oblasť vedy a výskumu. 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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3 HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV 

 

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

 

 
3.1 Kvalifikačné postupy zamestnancov na UJS v Komárne v roku 2011  

 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov 
 

V roku 2011 získala 1 pedagogická zamestnankyňa UJS akademický titul PhD. a po 

úspešnom absolvovaní habilitačného konania v príslušnom odbore vedecko-pedagogický titul 

docent 1 pedagogický zamestnanec. 

  

Po úspešnom absolvovaní habilitačného konania získal vedecko-pedagogický titul docent : 

PF (1): 

Meno a priezvisko: doc. Attila Simon, PhD. 

Vedný odbor: História 

Termín prednášky: 27.04.2011 

Názov pracoviska, na ktorom sa kvalif. postup realizoval: Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

Začiatok účinnosti menovacieho dekrétu: 07.06.2011 

 

Titul PhD. získala: 

PF (1): 

Meno a priezvisko: PaedDr. Edita Szabóová, PhD. 

Vedný odbor: 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika 

Termín obhajoby: 24.08.2011 

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

Komenského, Bratislava 

Začiatok účinnosti menovacieho dekrétu: 24.08.2011 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov a ďalšie vzdelávanie 
 

Rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov UJS bolo v roku 2011 realizované ako 

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

priebežné zdokonaľovanie a spájanie požadovaných vedomostí, schopností a zručností 

potrebných na výkon dohodnutej pracovnej činnosti. Ďalšie vzdelávanie a rozvoj 

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

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

vzdelávacích aktivít sa v roku 2011 zúčastnilo veľký počet zamestnancov. Náklady na 

školenia nepedagogických zamestnancov v roku 2011 predstavovali sumu 595,- €. Trendy v 

oblasti ľudských zdrojov poukazujú na potrebu intenzívneho manažovania ľudských zdrojov 

univerzity. 

 

Zapojenie zamestnancov do mobilít  

 

Zamestnanecké mobility, hlavne mobility pedagógov majú významné poslanie a dôležitú 

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

potrebné zručnosti k profesionálnemu rastu jednotlivcov a výskumných a pedagogických 

kolektívov. Okrem iného sa pri tomto druhu mobilít vytvárajú pracovné vzťahy, ktoré 
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napomáhajú spolupráce nielen medzi jednotlivcami ale aj medzi kolektívami a celými 

partnerskými vzdelávacími inštitúciami. Prehľad akademických mobilít zamestnancov 

univerzity v akademickom roku 2011 je v tabuľke č. 18 v prílohe tejto správy.  

Vyslaných zamestnancov z UJS v rámci programu ERASMUS bolo 27, čo je o 6 viac ako 

v predošlom roku. Zo zahraničia sme prijali 17 hostí. Z toho 13 učiteľov a 4 

administratívnych pracovníkov V rámci programu Ceepus z UJS vycestovalo 5 učiteľov a 

počet prijatých zamestnancov bol 4. ERASMUS mobility zamestnancov UJS boli podporené 

finančne vo výške: 11 625 EUR. Pre prijatých učiteľov a študentov v rámci programu Ceepus 

Národná kancelária vyplatila 2 630 Eur. 

Okrem programu Erasmus a Ceepus naši zamestnanci sa zúčastnili rôznych zahraničných 

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

družobnej spolupráce.  

Celkové cestovné náklady v roku 2011 boli vo výške 27 724 €, z toho na tuzemské pracovné 

cesty bolo použitých 5 678 € a na zahraničné pracovné cesty celkom 22 046 €. 

 
Tab. č. 18: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2010/2011 a porovnanie s 

akademickým rokom 2009/2010 
 

V roku 2010/2011        

Fakulta 

Fyzický  

počet  

vyslaných  

zamestnancov 

Počet osobodní  

vyslaných zamestnancov Fyzický 

počet  

prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní,  

prijatých zamestnancov 

programy  

ES 
NŠP 

iné  

(CEEPUS,  

NIL, ..) 

programy  

ES 
NŠP 

iné  

(CEEPUS,  

NIL, ..) 

PF 27 193 0 24 20 115 0 30 

EF 4 13 0 16 1 7 0 0 

RTF 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 31 206 0 40 21 122 0 30 

         

V roku 2009/2010         

Fakulta 

Fyzický  

počet  

vyslaných  

zamestnancov 

Počet osobodní  

vyslaných zamestnancov Fyzický 

počet  

prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní,  

prijatých zamestnancov 

programy  

ES 
NŠP 

iné  

(CEEPUS,  

NIL, ..) 

programy  

ES 
NŠP 

iné  

(CEEPUS,  

NIL, ..) 

PF 24 153 0 40 3 8 0 20 

EF 2 0 0 16 0 0 0 0 

RTF 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 26 153 0 56 3 8 0 20 

         

rozdiel 5 53 0 -16 18 114 0 10 

rozdiel v % 19,2 34,6 0,0 -28,6 600,0 1425,0 0,0 50,0 
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4 CELKOVÉ HODNOTENIE A ZÁVERY PRE ROZVÍJANIE VÝSKUMU A 

VÝVOJA NA UJS V KOMÁRNE V ROKU 2011 

 

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

zároveň jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcou slovenskou verejnou vysokou školou. 

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

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

každoročne objektívne posudzuje komplexná činnosť verejných vysokých škôl a prideľujú sa 

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

vzdelávania a vedy bol nárast 8,71, tretí najvyšší na Slovensku.  

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

V oblasti vedeckovýskumných grantových projektov zaznamenala univerzita mierny nárast, 

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

finančných prostriedkov však nevzrástol. Počet medzinárodných a zahraničných projektov 

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

o získanie zahraničných projektov. 

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

ostatných recenzovaných publikácií, a teda aj v celkovom počte vedeckých publikácií. Pokles 

kategórie vedeckých monografií môže byť aj dôsledkom zreálnenia ich vykazovania. V 

nasledujúcom období je nevyhnutné zvýšiť úsilie o publikovanie najmä kvalitných vedeckých 

monografií a predovšetkým vedeckých prác v tzv. karentovaných časopisoch. 

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

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

roku 2011 získala 1 pedagogická zamestnankyňa UJS akademický titul PhD., a po úspešnom 

absolvovaní habilitačného konania v príslušnom odbore vedecko-pedagogický titul docent 1 

pedagogický zamestnanec. V nasledujúcom období je preto nutné zvýšiť počet úspešných 

habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov z radov pedagogických 

zamestnancov univerzity a dosiahnuť stav, aby všetci pedagogickí zamestnanci univerzity boli 

nositeľmi vedecko-akademického titulu PhD. 
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5 PRÍLOHY 

Príloha 1 Prehľad vedeckých projektov riešených v roku 2011 na UJS  

Príloha 2 Prehľad publikačnej činnosti za rok 2011 na UJS 

Príloha 3 Prehľad citácií a ohlasov za rok 2011 na UJS 

Príloha 4 Prehľad účasti pedagogických pracovníkov UJS na konferenciách v roku 2011 
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Príloha 3  

Prehľad citácií a ohlasov za rok 2011 na UJS 



45 
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