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III. Základné informácie o UJS: 
 

Názov vysokej školy: Univerzita J. Selyeho 
Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola 
Typ vysokej školy: verejná vysoká škola  
 
Poslanie UJS: 
UJS je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou. Jej poslaním je rozvíjať 
harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k 
rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. 
Hlavným poslaním UJS je: 

- Vytvoriť podmienky vysokoškolského štúdia v materinskom jazyku. 
- Zvýšiť počet vysokoškolsky vzdelaných občanov SR maďarskej národnosti. 
- Vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti v regiónoch, kde žijú obyvatelia 

maďarskej národnosti. 
- Vytvoriť podmienky na vznik silnej vrstvy inteligencie, ktorá sa stane základným 

pilierom maďarskej národnosti v Slovenskej republike a dokáže sa zapojiť aj do 
medzinárodného života. 

- Vytvoriť podmienky vedecko-výskumného rozvoja odborníkov maďarskej komunity. 
- Zapojiť vedecko-výskumných pracovníkov maďarskej komunity do siete 

medzinárodných vedecko-výskumných inštitúcií. 
- Vytvárať podmienky pre štúdium vo všetkých stupňoch a formách aj v slovenskom 

jazyku pre záujemcov o štúdium na UJS z regiónu. 
- Vytvárať atraktívne študijne programy a podmienky štúdia vo svetových jazykoch, aby 

boli zabezpečené predpoklady aj pre štúdium záujemcov zo širokého zahraničia a 
vytvorené podmienky pre ERASMUS mobility zo všetkých štátov EU. 

 
Vedenie UJS: 
 
Rektor:  
doc. RNDr. János Tóth, PhD.,  
1. funkčné obdobie, 2.2.2009 – 1.2.2013, dátum vymenovania za rektora: 2.2.2009 
 
Prorektorka pre zahraničné vzťahy a informatizáciu:  
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.,  
2. funkčné obdobie: 1.4.2009 – 31.3.2013, dátum vymenovania za prorektora: 1.4.2009 
 
Prorektor pre rozvoj:  
Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.,  
1. funkčné obdobie: 1.12.2010 – 19. 3. 2014, dátum vymenovania za prorektora: 1.12.2010 
 
 

Prorektorka pre vedu, výskum a akreditácie:  
PaedDr. Melinda Nagy, PhD.,  
1. funkčné obdobie: 10.2.2009 – 9.2.2013, dátum vymenovania za prorektora: 10.2.2009 
 
Prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov:  
RNDr. Peter Csiba, PhD.,  
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1. funkčné obdobie: 10.2.2009 – 9.2.2013, dátum vymenovania za prorektora: 10.2.2009 
 
Kvestorka vysokej školy:  
Ing. Adriana Hajtmanová 
 
 
Akademický senát UJS: 
 
Začiatok funkčného obdobia Akademického senátu UJS je 28.10.2008. 
Voľby do študentskej časti Akademického senátu UJS sa uskutočnili v dňoch 5-6. októbra 
2010. 
 
Predseda:  
RNDr. József Bukor, PhD., 1. funkčné obdobie, EF UJS – zamestnanecká časť 
 
Predsedníctvo:  
Attila Simon, PhD., 1. funkčné obdobie, PF UJS – zamestnanecká časť 
Ádám Czibula, 2. funkčné obdobie, EF UJS – študentská časť 
 
Členovia akademického senátu: 
Imre Antalík, 2. funkčné obdobie, EF UJS – zamestnanecká časť 
Mgr. Mónika Šimonová, 2. funkčné obdobie, EF UJS – zamestnanecká časť 
Tamás Méri 1. funkčné obdobie, EF UJS – študentská časť, od 6.10.2010  
 
PaedDr. Beáta Dobay, 2. funkčné obdobie, PF UJS – zamestnanecká časť 
RNDr. Štefan Gubo, PhD., 2. funkčné obdobie, PF UJS – zamestnanecká časť 
Bc. Ákos Valent, 2. funkčné obdobie, PF UJS – študentská časť 
Bc. Tímea Folková, 1. funkčné obdobie, PF UJS – študentská časť, do 30.6.2010 
Veronika Nagy, 1. funkčné obdobie, PF UJS – študentská časť, od 6.10.2010  
 
Zsolt Görözdi, PhD., 1. funkčné obdobie, FRT UJS – zamestnanecká časť 
Prof. ThDr. István Karasszon, PhD., 2. funkčné obdobie, FRT UJS – zamestnanecká časť 
Alžbeta Öllősová, 2. funkčné obdobie, FRT UJS – zamestnanecká časť 
 
Tamás Mikos, 1. funkčné obdobie, FRT UJS – študentská časť, do 30.6.2010 
Ladislav Szarvas, 1. funkčné obdobie, FRT UJS – študentská časť, do 30.6.2010 
Tomáš Böszörményi, 1. funkčné obdobie, FRT UJS – študentská časť, od 6.10.2010  
Viktor Hozák, 1. funkčné obdobie, FRT UJS – študentská časť, od 6.10.2010  
 
Ing. Juraj Czifra, PhD., 1. funkčné obdobie, celouniverzitné pracovisko UJS – 
zamestnanecká časť 
 
 
Vedecká rada vysokej školy: 
 
Funkčné obdobie:  2009 – 2013 
Predseda: 
Doc. RNDr. János Tóth, PhD. 
 

 
Rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne 
Matematika 

Členovia z akademickej obce Oblasť, na ktorú je člen odborníkom 
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vysokej školy: 

Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.  
 

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho 
Technická kybernetika 

Prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
 

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho
Teológia 

Prof. Dr. Tamás Sikos T.,  DSc.  
 

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho 
Ekonómia  

Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD. 

 

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho 
Odvetvové a prierezové ekonomiky v 
poľnohospodárstve 

Prof. Dr. Béla Pukánszky, DSc. 
 

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho 
Pedagogika 

Prof. Dr. Károly Balaton, DSc.   
 

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho 
Ekonómia 

Doc. László Szarka, CSc.   
 

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho 
História 

Doc. PhDr. János Molnár 
 

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho
Teológia 

Doc. PhDr. Margit Erdélyi, CSc. 
 

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho 
Moderná neslovanská filológia 

 
Ostatní (externí): 

 
Oblasť, na ktorú je člen odborníkom 

Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.  
 

 

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v 
Nitre 
Teória a dejiny slovenskej literatúry 

Prof. RNDr. Ladislav Miklós, 
DrSc. 

 

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej 
univerzity vo  Zvolene 
Ekológia 

Prof. RNDr. Béla László, CSc. 
 

 

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre 
Matematika 

 
Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.  
 

 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
Stredoveké a ranonovoveké dejiny 

 
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov: 
Na UJS disciplinárne komisie fungujú na fakultách, pretože UJS nemá študijné programy na 
univerzitnej úrovni, a preto nemá ani študentov, ktorí nie sú zapísaní na študijnom programe 
uskutočňovanom na fakulte. 
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Súčasti vysokej školy: 
Fakulty: 
Ekonomická fakulta (ďalej len „EF UJS“)  
Dekan: Prof. Dr. Tamás Tomay Sikos, DSc. – 2. funkčné obdobie: od 01.03.2009 – 
28.02.2013 
 
Pedagogická fakulta (ďalej len „PF UJS“)  
Dekan: Doc. László Szarka, CSc. – 1. funkčné obdobie: od 01.04.2009 – 31.03.2013 
 
Reformovaná teologická fakulta (ďalej len „RTF UJS“) 
Dekan: Doc. PhDr. János Molnár – 2. funkčné obdobie: od 01.03.2009 – 28.02.2013 
 
Ostatné súčasti vysokej školy: 
Centrum informačných služieb (ďalej len „CIS“), 
Študentské domovy a jedálne (ďalej len „ŠDaJ“), 
Univerzitná knižnica (ďalej len „UK“) 
 
 
Správna rada vysokej školy: 
Meno a priezvisko  Zamestnávateľ   Dátum vymenovania 
 
Členovia navrhnutí ministrom školstva: 
Ing. Jozef Őszi                       Gamota, a.s.., konateľ                       14. 04. 2010 
Ing. István Pásztor                 Živnostník, investičný poradca          29. 06. 2006 
Doc. PhDr. Vladimír Segeš   Vojenský historický ústav                  14. 04. 2010 
Ing. Árpád Szabó                   Agroservis Ltd., riaditeľ                    11. 11. 2010 
László Szigeti                         konateľ vydavateľstva  Kalligram     11. 11. 2010 
JUDr. Oskár Világi                Slovnaft, a.s., generálny riaditeľ        11. 11. 2010 
 
Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy:  
JUDr. Éva Hortai - predseda Mesto Komárno   11. 05. 2009 
Mgr. Imre Andruskó              Gymnázium J. Selyeho, riaditeľ        11. 11. 2010 
MUDr. Tibor Bastrnák Mesto Komárno, primátor  11. 11. 2010 
Zsigmond Járai  Stredoeurópska poisťovňa, a.s.  11. 05. 2009 
István Meszlényi  Komárňanské tlačiarne, a.s.  29. 06. 2006 
László Szigeti   Pedagóg                                             11. 11. 2010  
 
Člen vymenovaný na návrh akademického senátu: 
RNDr. József Bukor, PhD. Univerzita J. Selyeho   11. 05. 2009 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 
Ádám Czibula                        Univerzita J. Selyeho   15. 12. 2010 
 
Členovia, ktorým skončilo funkčné obdobie: 
 
JUDr. Jozef Csáky  Komunálna poisťovňa, a. s.  06. 04. 2004 
Norbert Ištvánik  Univerzita J. Selyeho   16. 12. 2008 
 
 
Iné orgány  
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Edičná rada UJS 
Predseda: PaedDr. Melinda Nagy, PhD.– prorektorka pre vedu, výskum a akreditácie   
Členovia: RNDr. Peter Csiba, PhD. – prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov 
 Ing. Mária Fabóová – kancelár   
 PhDr. József Liszka, PhD. – prodekan PF UJS pre vzdelávanie  
 Doc. PhDr. János Molnár – dekan RTF UJS 
 Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. – prorekt. pre zahr. vzťahy a informatizáciu 
 Mgr. Ingrid Szabó – prodekanka EF UJS 
Tajomník: Tímea Greschner – referentka  
 
Štipendijná rada UJS 
Predseda: RNDr. Peter Csiba, PhD. – prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov 
Členovia:     Mgr. Attila Mészáros, PhD. – prodekan PF UJS 
          Mgr. Zsolt Görözdi, PhD. – vysokoškolský učiteľ, RTF UJS 
          Bc. Tornóczy Nagy Andrea – Študijné oddelenie EF UJS 
          Ing. Iveta Pólya – osoba poverená kvestorom 
          Ádám Czibula – študent, EF UJS 
          Tamáš Méri – študent, EF UJS 
          Agneša Fejesová - študent, PF UJS 
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IV.   Prehľad najdôležitejších udalostí UJS za rok 2010 
 

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: 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 národnýcha medzinárodných súťažiach. V roku 2010 študenti UJS prezentovali 
svoje práce v nasledovných sekciách: Ekonomika a história, Informatika, Maďarský jazyka 
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 z 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 UMB v Banskej Bystrici) 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 
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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: 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: 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 
- Nadácia Lifelong Learning, Budapesť, Maďarsko 
- 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: 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, 

Budapešť, 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 
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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: 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: 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. 
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.   
 
Názov podujatia: XXIII. Didmattech 2010 

Význam podujatia: medzinárodný 
Typ podujatia: konferencia 
Termín konania: 13.–14. septembra 2010 
Organizátori:  
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- 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: 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 

Prehliadka výsledkov študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti 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. 
 
Názov podujatia: Multikulturalita v každodennom živote 

Význam podujatia: medzinárodný 
Typ podujatia: výstava fotografií 
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Termín konania: 10. novembra – 9. decembra 2010 
Organizátori:  
- Univerzita v Debrecíne – Centrum poľnohospodárskych a ekonomických vied, 

Debrecín, Maďarsko 
- Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko 
- 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: 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:  
- 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: regionálny 
Typ podujatia: konferencia 
Termín konania: 10. novembra 2010 
Organizátori:  
- Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, Maďarsko 
- Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, Slovensko 
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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), Budapešť, 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.    
 
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.  
 
Názov podujatia: Národnostné otázky  Karpatskej kotliny v minulosti a v súčasnosti 

Význam podujatia: medzinárodný 
Typ podujatia: konferencia 
Termín konania: 29. novembra 2010 
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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 plenárnej 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. 
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V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 
Na UJS sú naplno implementované závery Bolonskej deklarácie v zmysle 

vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. Viacstupňové štúdium sa realizuje v 
akreditovaných študijných programoch ako bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke tri roky, 
magisterské so štandardnou dĺžkou dva roky, doktorandské  so štandardnou dĺžkou tri roky v 
dennej forme a päť rokov v externej forme štúdia. Štúdium študijného programu reformovaná 
teológia sa realizuje v spojenom prvom a druhom stupni, v štandardnej dĺžke päť rokov, 
podľa príslušného študijného programu. 

 Štúdium sa realizuje v kreditovom systéme (ECTS), študenti za úspešné absolvovanie 
predmetov získavajú kredity. Kreditová hodnota daného predmetu je určená v študijnom 
pláne príslušného študijného programu. Predmety sa spravidla ukončujú skúškou alebo 
hodnotením. Pravidlá štúdia sú uvedené v Študijnom poriadku UJS. 

Na evidenciu štúdia UJS používa akademický informačný systém AiS 2. 
  

a. Údaje o študijných programoch  
UJS zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných 

programov.  
 

V akademickom roku 2009/2010 UJS bola oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium 
na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium) nasledovne: 

- na Pedagogickej fakulte UJS v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna 
pedagogika, študijný program Predškolská a elementárna pedagogika v dennej a 
externej forme. V študijných odboroch 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov bolo možné 
študovať študijné programy učiteľských dvojkombinácií nasledujúcich predmetov: 
Anglický jazyk a literatúra, Dejepis, Informatika, Katechetika, Maďarský jazyk a 
literatúra, Matematika, Nemecký jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a literatúra (spolu 
8 študijných programov, 28 kombinácií) v dennej aj externej forme, 

- na Ekonomickej fakulte UJS v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, študijný 
program Podnikové hospodárstvo a manažment v dennej a externej forme. 

 
V akademickom roku 2009/2010 UJS bola oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium 

na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium) nasledovne: 
- na Pedagogickej fakulte UJS v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna 

pedagogika, študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v dennej a externej 
forme. V študijných odboroch 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.3 
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov bolo možné študovať  
študijné programy učiteľských dvojkombinácií nasledujúcich predmetov: Anglický 
jazyk a literatúra, Dejepis, Informatika, Katechetika, Maďarský jazyk a literatúra, 
Matematika, Nemecký jazyk a literatúra (spolu 7 študijných programov, 21 
kombinácií) v dennej aj externej forme,  

- na Ekonomickej fakulte UJS v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, študijný 
program Riadenie podniku v dennej a externej forme. 

 
 V akademickom roku 2009/2010 UJS bola oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium 

v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (magisterské štúdium): 
- na Reformovanej teologickej fakulte UJS v študijnom odbore 2.1.12 Teológia, 

študijný program Reformovaná teológia v dennej a externej forme. 
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 V akademickom roku 2009/2010 UJS bola oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium 
na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium): 

- na Reformovanej teologickej fakulte UJS v študijnom odbore 2.1.12 Teológia, 
študijný program Teológia v dennej a externej forme. 

 
 Tabuľka 1:Prehľad počtu študijných programov v akademickom roku 2009/2010 
 

Fakulta Stupeň 

 I. II. Spojený I. a II. III. 

Pedagogická fakulta UJS 9 (28) 8 (21) - - 

Ekonomická fakulta UJS 1 1 - - 

Reformovaná teologická fakulta UJS - - 1 1 

 
Komplexná akreditácia UJS prebiehala v roku 2009. Zároveň počas roku 2010 UJS 

získala právo uskutočňovať ďalšie študijné programy: 
- na prvom stupni študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov študijný 

program Učiteľstvo biológie (v kombinácii), 
- na prvom stupni študijného odboru 2.1.12 Teológia a 3.1.14 Sociálna práca študijný 

program Misiológi a diakonia, 
- na treťom stupni študijného odboru 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúra študijný 

program Maďarský jazyk a literatúra. 
Pre akademický rok 2009/2010 nebolo technicky možné zabezpečiť prijímacie konanie na 

nové bakalárske programy, preto ich uskutočnenie sa realizovalo až v  akademickom roku 
2010/2011. 
 
Na základe uvedeného: 

V akademickom roku 2010/2011 UJS bola oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium 
na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium): 

- na Pedagogickej fakulte UJS v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna 
pedagogika, študijný program Predškolská a elementárna pedagogika v dennej a 
externej forme. V študijných odboroch 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov bolo možné 
študovať dvojkombinácie študijných programov: Učiteľstvo anglického jazyka a 
literatúry, Učiteľstvo biológie, Učiteľstvo histórie, Učiteľstvo informatiky, Učiteľstvo  
katechetiky, Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry, Učiteľstvo matematiky, 
Učiteľstvo  nemeckého jazyka a literatúry, Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 
(spolu 9 študijných programov, 28 kombinácií) v dennej aj externej forme, 

- na Ekonomickej fakulte UJS v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, študijný 
program Podnikové hospodárstvo a manažment v dennej a externej forme. 

- na Reformovanej teologickej fakulte UJS v študijnom odbore 2.1.12 Teológia 
a 3.1.14 Sociálna práca, študijný program Misiológia a diakonia v dennej forme. 

 
V akademickom roku 2010/2011 UJS bola oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium 

na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium): 
- na Pedagogickej fakulte UJS v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna 

pedagogika, študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v dennej a externej 
forme. V študijných odboroch 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.3 
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov bolo možné študovať  
dvojkombinácie študijných programov: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, 
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Učiteľstvo histórie, Učiteľstvo informatiky, Učiteľstvo katechetiky, Učiteľstvo 
maďarského jazyka a literatúry, Učiteľstvo matematiky, Učiteľstvo  nemeckého jazyka 
a literatúry (spolu 7 študijných programov, 17 kombinácií) v dennej aj externej forme, 

- na Ekonomickej fakulte UJS v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, študijný 
program Riadenie podniku v dennej a externej forme. 

 
 V akademickom roku 2010/2011 UJS bola oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium  

v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (magisterské štúdium): 
- na Reformovanej teologickej fakulte UJS v študijnom odbore 2.1.12 Teológia, 

študijný program Reformovaná teológia v dennej a externej forme. 
 

 V akademickom roku 2010/2011 UJS bola oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium 
na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium): 

- na Reformovanej teologickej fakulte UJS v študijnom odbore 2.1.12 Teológia, 
študijný program Teológia v dennej a externej forme. 

- na Pedagogickej fakulte UJS v študijnom odbore 2.1.29 Neslovanské jazyky 
a literatúra, študijný program Maďarský jazyk a literatúra. 

 
Tabuľka 2:Prehľad počtu študijných programov v akademickom roku 2010/2011 
 

Fakulta Stupeň 

 I. II. Spojený I. a II. III. 

Pedagogická fakulta UJS 9 (28) 7 (17) - 1 

Ekonomická fakulta UJS 1 1 - - 

Reformovaná teologická fakulta UJS 1 - 1 1 

 
Z porovnania uvedených tabuliek je viditeľný nárast počtu akreditovaných študijných 

programov. V tabuľkách za počtom študijných programov v zátvorke sú uvedené aj počty 
všetkých možných kombinácií, t. j. táto hodnota ukazuje skutočný objem možností výberu.  
 

b. Údaje o študentoch a ich štruktúre  
Štatistické údaje o študentoch sú uvedené v tabuľkovej časti tejto správy a sú uvedené 

k dátumu 31. 10. 2010.  
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UJS mal k uvedenému dátumu 2412 študentov. Z hľadiska počtu najviac študentov 

študovalo na Pedagogickej fakulte UJS (ďalej len PF) – 1244 (51,57 %). Na Ekonomickej 
fakulte UJS (ďalej len EF) študovalo 1094 študentov (45,35 %) a na Reformovanej 
teologickej fakulte UJS (ďalej len RTF) študovalo 74 študentov (3,07 %). Na prvom stupni 
vysokoškolského štúdia na UJS študovalo 1617 študentov (67,03 %), na druhom stupni 726 
(30,12 %), na spojenom prvom a druhom stupni 54 (2,23 %) a na treťom stupni 15 študentov 
(0,62 %). 

Presné počty študentov sú uvedené v tabuľke č. 1 v prílohe č. 2 smernice. Rozdelenie 
študentov podľa fakúlt, stupňa štúdia a formy je znázornené grafom č. 1. 

 
Z uvedeného počtu 54 študentov pochádza zo zahraničia, t. j. 2,23 % z celkového počtu. 

Môžeme za to vďačiť hlavne RTF, kde tento pomer je 59,25 % nakoľko zabezpečuje 
vzdelávanie a výchovu duchovných  reformovanej cirkvi aj pre ďalšie krajiny Európy.  

 
Porovnanie počtu študentov za rok 2010 s počtom v roku 2009 ukazuje mierny pokles 

(tabuľka  č. 1a prílohy č. 2 smernice). Vysvetľujeme to jednak tým, že sa neotvárajú nové 
ročníky ako v predchádzajúcich rokoch, nakoľko bola prehodnotená stratégia prijímania 
študentov na jednotlivých fakultách (podrobnejšie v bode d.), ďalej to pripisujeme na účet 
demografických zmien a nedostačujúcej reklamy UJS. Napriek poklesu celkového počtu 
študentov pozitívne vnímame, že počet študentov v dennej forme štúdia naďalej narastá – 
prijalo sa o 78 študentov viac ako v roku 2009. Na externú formu štúdia sa prijalo o 214 
študentov menej ako v roku 2009 (pozri tabuľku č. 1a prílohy č. 2 smernice) a celkovo zostalo 
k 31.10.2010 o 108 študentov menej ako ich bolo pred rokom, ale prepočítaný počet 
študentov má naďalej rastúcu tendenciu. Kvôli tomu vykazujeme výrazný pokles pomeru 
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počtu prijatých na externú formu k počtu prijatých na dennú formu štúdia (pozri tabuľku  č. 
1a  prílohy č. 2 smernice). 
 

Z dôvodu efektívneho hospodárenia rektor UJS na základe písomného návrhu dekanov 
fakúlt odpustil školné len 3 študentom. Na druhej strane vedenie prihliadalo na zlú finančnú 
situáciu študentov a znížil výšku školného 43 študentom z celkového počtu 646 študentov, 
ktorým vznikla v akademickom roku 2010/2011 povinnosť uhradenia školného. Údaje 
za akademický rok 2009/2010 sú uvedené v tabuľke č. 4 v prílohe č. 2 smernice. 

Výška školného bolo určené na základe osobitného vnútorného predpisu Školné a 
poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2010/2011 schválený Akademickým senátom 
UJS. Údaje sú uvedené v tabuľke  č. 5 v prílohe č. 2 smernice. 
 

c. O prijímacom konaní 
O možnostiach štúdia v akademickom roku 2010/2011 UJS informovala študentov 

stredných škôl a verejnosť prostredníctvom viacerých kanálov: 
 na webovej stránke univerzity a na stránkach jej fakúlt, 
 prostredníctvom portálu VŠ (www.portalvs.sk), 
 v novinách a časopisoch s lokálnou a celoslovenskou pôsobnosťou formou platených 

inzerátov 
 prostredníctvom návštev stredných škôl (zúčastnili sa na nich vedúci zamestnanci, 

učitelia a členovia študentskej samosprávy). 
 
V roku 2010 bolo na UJS prijatých 1101 študentov. Vzhľadom na to, že jednotlivé fakulty 

UJS zabezpečujú vysokoškolské štúdium v odlišných študijných odboroch, z tabuliek č. 3a, 
3b a 3c  prílohy č. 2  smernice sa dajú zistiť počty prijatých študentov podľa fakúlt a stupňa 
štúdia: 

 na Pedagogickej fakulte UJS bolo prijatých spolu 531 študentov. Z toho na prvý 
stupeň 315, na druhý stupeň 216 a na tretí stupeň 0 študentov. Na dennú formu štúdia bolo 
prijatých 390 a na externú formu 141 študentov. 

 na Ekonomickej fakulte UJS bolo prijatých spolu 543 študentov. Z toho na prvý 
stupeň 400 a na druhý stupeň 143 študentov. Na dennú formu štúdia bolo prijatých 364 a na 
externú formu 179 študentov. 

 na Reformovanej teologickej fakulte UJS bolo prijatých spolu 27 študentov. Z toho 
na prvý stupeň 5 študentov, na spojený prvý a druhý stupeň 15 a na tretí stupeň 7 študentov. 
Na dennú formu štúdia bolo prijatých 25 a na externú formu 2 študenti. 

Rozdelenie počtu prijatých študentov je znázornené grafom č. 2. 
V predchádzajúcich rokoch v počte prijatých tvorili veľký podiel študenti externej formy 

štúdia. Vedenie UJS a fakúlt nepovažovalo podobné proporcie za rozumné, lebo nevidelo 
garanciu zachovania efektivity vyučovania pri veľkých počtoch študentov v istých študijných 
programoch, nevidelo reálnu šancu uplatnenia absolventov v praxi pri veľkých počtoch 
študentov v istých študijných programoch a ďalej nepovažovalo z finančného hľadiska za 
efektívne otvárať také študijné programy, resp. učiteľské kombinácie, ktoré by študovalo len 
zopár študentov. 

Na základe vyššie uvedeného boli na Pedagogickej fakulte UJS preskúmané prihlášky na 
externú formu štúdia. V študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika 
na študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v externej forme štúdia bol  
neopodstatnene veľký záujem, preto fakulta zabezpečila v súlade podmienkami prijatia také 
prijímacie skúšky, na ktorých sa prijímali len tí uchádzači, ktorí vyhoveli všetkým 
podmienkam. V študijných odboroch 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.3 
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov záujem o štúdium bol taký nízky, 
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že dekan fakulty v súlade so schválenými podmienkami prijatia rozhodol o neotvorení týchto 
kombinácií. 
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V roku 2010 na akademický rok 2010/2011 sa na UJS zapísalo 959 študentov. Vzhľadom 

na to, že jednotlivé fakulty UJS zabezpečujú vysokoškolské štúdium v odlišných študijných 
odboroch, z tabuliek č. 3a, 3b a 3c prílohy č. 2 smernice sa dajú zistiť počty zapísaných 
študentov podľa fakúlt a stupňa štúdia: 

 na Pedagogickú fakultu UJS sa zapísalo spolu 505 študentov. Z toho na prvý stupeň 
300, na druhý stupeň 205 študentov. Na dennú formu štúdia sa zapísalo 369 a na externú 
formu 136 študentov. 

 na Ekonomickú fakultu UJS sa zapísalo spolu 427 študentov. Z toho na prvý stupeň 
291 a na druhý stupeň 136 študentov. Na dennú formu štúdia sa zapísalo 296 a na externú 
formu 131 študentov. 

 na Reformovanú teologickú fakultu UJS bolo zapísaných spolu 27 študentov. Z toho 
na prvý stupeň 5 študentov, na spojený prvý a druhý stupeň 15 a na tretí stupeň 7 študentov. 
Na dennú formu štúdia bolo zapísaných 24 študentov a na externú formu 3 študenti. Počet 
zapísaných študentov v treťom stupni štúdia je o 1 vyšší, ako počet prijatých študentov. To 
z toho dôvodu, že jeden študent bol prijatý, ale na inú formu štúdia.   

Rozdelenie počtu zapísaných študentov je znázornené na grafe č. 3 
 
d. Údaje o absolventoch 
Údaje o absolventoch sú uvedené v tabuľke č. 2 v prílohe č. 2 smernice. 
V roku 2010 na UJS úspešne ukončilo štúdium spolu 816 študentov. Z nich 399 študentov 

získalo titul bakalár (v skratke Bc.), 411 titul magister (v skratke Mgr.) a 3 vedecko-
akademickú hodnosť PhD. Z nich 7 neboli občanmi Slovenskej republiky. Z celkového počtu 
442 získalo vysokoškolské vzdelanie v dennej forme štúdia, zvyšných 367 v externej forme. 
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Na Pedagogickej fakulte UJS bolo spolu 425 absolventov, 215 z nich úspešne ukončilo 
štúdium prvého stupňa, 210 štúdium druhého stupňa. Z nich 228 študovalo v dennej forme 
štúdia, 197 v externej forme. 

Na Ekonomickej fakulte UJS bolo spolu 374 absolventov, 184 z nich úspešne ukončilo 
štúdium prvého stupňa, 190 štúdium druhého stupňa. Z nich 205 študovalo v dennej forme 
štúdia, 169 v externej forme. 

Na Reformovanej teologickej fakulte UJS bolo spolu 17 absolventov, 11 z nich úspešne 
ukončilo štúdium spojeného prvého a druhého stupňa (magisterské štúdium) a 6 štúdium 
tretieho stupňa. Z nich 16 študovalo na dennej forme štúdia, 1 v externej forme. 

Rozdelenie počtu zapísaných študentov je znázornené na grafe č. 4 
 

 
Tabuľka 3:Prehľad absolventov podľa študijných programov(s úspešným ukončením od 1.9.2009 do 
31.8.2010) 

Forma štúdia 
Fakulta Stupeň Id Program 

Denná Externá 
Spolu 

Ekonomická 
fakulta 

1 4810 podnikové hospodárstvo a manažment 0 90 90 

 1 7722 podnikové hospodárstvo a manažment 97 0 97 

 2 13078 riadenie podniku 110 0 110 

 2 13079 riadenie podniku 0 80 80 

Reformovaná 
teologická fakulta 

3 11130 teológia 5 0 5 

 3 11131 teológia 0 1 1 

 4 4808 reformovaná teológia 12 0 12 

Pedagogická 
fakulta 

1 4811 predškolská a elementárna pedagogika 0 67 67 

 1 7723 predškolská a elementárna pedagogika 41 0 41 

 1 20003 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
histórie 9 0 9 

 1 20075 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
histórie 0 1 1 

 1 20004 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
informatiky 2 0 2 

 1 20076 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
informatiky 0 1 1 

 1 20005 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
katechetiky 2 0 2 

 1 20077 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
katechetiky 0 1 1 

 1 20028 učiteľstvo informatiky a histórie 2 0 2 

 1 20100 učiteľstvo informatiky a histórie 0 2 2 

 1 20036 učiteľstvo katechetiky a histórie 5 0 5 

 1 20037 učiteľstvo katechetiky a informatiky 2 0 2 

 1 20042 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
anglického jazyka a literatúry 6 0 6 
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 1 20114 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
anglického jazyka a literatúry 0 5 5 

 1 20044 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
histórie 13 0 13 

 1 20116 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
histórie 0 12 12 

 1 20045 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
informatiky 2 0 2 

 1 20117 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
informatiky 0 1 1 

 1 20046 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
katechetiky 9 0 9 

 1 20048 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
nemeckého jazyka 10 0 10 

 1 20120 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
nemeckého jazyka 0 2 2 

 1 20050 
učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a 
literatúry 2 0 2 

 1 20053 učiteľstvo matematiky a informatiky 9 0 9 

 1 20125 učiteľstvo matematiky a informatiky 0 1 1 

 1 20126 učiteľstvo matematiky a katechetiky 0 1 1 

 1 12632 učiteľstvo predmetov matematika a dejepis 1 0 1 

 1 20055 
učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a 
literatúry 3 0 3 

 1 20060 učiteľstvo nemeckého jazyka a histórie 1 0 1 

 1 20061 učiteľstvo nemeckého jazyka a informatiky 2 0 2 

 2 20147 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
histórie 1 0 1 

 2 20149 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
informatiky 4 0 4 

 2 20150 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
katechetiky 0 1 1 

 2 20157 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a 
nemeckého jazyka 2 0 2 

 2 20173 učiteľstvo informatiky a histórie 1 0 1 

 2 20184 učiteľstvo katechetiky a histórie 0 1 1 

 2 20194 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
anglického jazyka a literatúry 0 4 4 

 2 20195 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
anglického jazyka a literatúry 18 0 18 

 2 20196 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
histórie 0 3 3 

 2 20197 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
histórie 18 0 18 

 2 20199 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
informatiky 4 0 4 

 2 20200 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
katechetiky 0 2 2 

 2 20201 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
katechetiky 3 0 3 

 2 20204 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
nemeckého jazyka 0 6 6 

 2 20205 
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a 
nemeckého jazyka 7 0 7 
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 2 20207 
učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a 
literatúry 2 0 2 

 2 20211 učiteľstvo matematiky a informatiky 8 0 8 

 2 20215 
učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a 
literatúry 2 0 2 

 2 12613 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 37 0 37 

 2 12614 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 86 86 

SPOLU 451 368 819 

 

V zmysle §53 ods. ods. 8 a 9 zákona o VŠ na fakultách UJS boli zorganizované rigorózne 
konania. V akademickom roku 2010 na Pedagogickej fakulte UJS úspešne obhájil rigoróznu 
prácu, vykonal rigoróznu skúšku a tak získal titul „PeadDr.“ 18 absolventov magisterského 
štúdia. Na Ekonomickej fakulte UJS úspešne obhájil rigoróznu prácu, vykonal rigoróznu 
skúšku a tak získal titul „PhDr.“ 5 absolventov magisterského štúdia. Reformovanej 
teologickej fakulte UJS úspešne obhájili rigoróznu prácu, vykonali rigoróznu skúšku a tak 
získali titul „ThDr.“ 3 absolventi magisterského štúdia. 

e. Prehľad úspechov študentov 
Študenti UJS sa zúčastnili na niekoľkých domácich a zahraničných súťažiach. 
 

Ekonomická fakulta:  
4-členná skupina študentov EF UJS úspešne reprezentovala fakultu a univerzitu 6-8. marca 
2010 na medzinárodnej súťaži na Univerzite Corvinus v Budapešti „ORSZÁGOS 
ESETTANULMÁNYI VERSENY“  
Členovia teamu EF UJS: 

- Bc. Norbert Németh   
- Bc. Koloman Muraközy  
- Bc. Norbert Némerth  
- Bc. Mónika Mácsodi  

Všetci študenti magisterského štúdia EF UJS. 
 
Viacčlenná skupina študentov EF UJS sa zúčastnila na Pamätnom dni Jána Harsányiho, 
ktorý bol zorganizovaný 30. apríla  Vysokou školou Jána Harsányiho  v meste Budakalász. 
Študenti UJS získali na súťažiach viacero cien a putovný pohár. 
Zúčastnili sa: 

- Ádám Czibula  
- Attila Tamás  
- Patrik Várközi  
- Dániel Kiss  
- Attila Egri  
- Július Mórik  
- Péter Szedlák  
- János Lázár  
- Tamás Kunyik  
- Attila Porubszky  
- Viktor Sárai  
- Péter Fűri  
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V júni 2010 študentka EF UJS Andrea Morvay získala Cenu Istvána Harsányiho za 
vynikajúcu diplomovú prácu v oblasti manažmentu. Cenu vydáva každoročne Maďarská 
Asociácia Inovácie. 
 
Študenti EF UJS sa zapojili do medzinárodného výskumného projektu 2010 
INTERNATIONAL BUSINESS PROPOSAL PROJEKT: 

- Éva Stifter 
- Zoltán Bodó 
- Károly Teplán 
- Andrej Rangelov 
- Péter Oláh 

 
Reformovaná teologická fakulta:  
 
V apríli 2010 študent RTF UJS Gábor Nagy získal prvé miesto v národnom kole recitačnej 
súťaži Mihálya Tompu.  
 
Pedagogická fakulta:  
 
VI. Vedecká Aktivita Študentov – UJS – univerzitné kolo 
Bc. Jozef Kaško – Sekcia informatiky – 1. miesto 
Bc. Ákos Valent – Sekcia informatiky – 2. miesto 
Bc. Attila Csicsay – Sekcia informatiky – 3. miesto 
  
VI. Vedecká konferencia „Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia“ 
Norbert Hegedűs – Sekcia literárnej vedy  – 1. miesto 
Bc. Jozef Kaško – Sekcia prírodných a technických vied – 1. miesto 
Bc. Ákos Valent – Sekcia prírodných a technických vied  – 2. miesto 
 
Medzinárodná súťaž študentských esejí o tvorbe Kálmána Mikszátha  
Dátum: 10. 11. 2011 
Miesto: UJS, Komárno 
- Norbert Hegedűs – 2. miesto 
 
12. Konferencia rétoriky 
Dátum: 13. – 14. 11.2010 
Miesto: Eötvös Lóránd University, Budapesť 
 - András Szuri  
 
Vedecká Aktivita Študentov 2010 – celoštátne kolo z telesnej výchovy a športu 
Dátum: 26. 4. 2010 
Miesto: UJS, Komárno 
- Sekcia posterov: 

o 1. miesto:  Štefan Pálffy (PF UJS) – István Greschner (EF UJS) 
o 2. miesto: Mária Szabóová (PF UJS) 

- Sekcia pohybu: 
o 3. miesto: More a Syrény (Tenger és Szirének) 

 
XVIII. Celoštátna súťaž zameraná na výučbu  telesnej výchovy 
(XVIII. Országos Testnevelési Tanítási Verseny), Maďarsko 
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Dátum: 15-17. 11. 2010 
Miesto: Pedagogická fakulta, Univerzita Svätého Štefana (Szent István Egyetem), Szarvas, 
Maďarsko 
- Bc. Bodnárová Györgyi – mimoriadna cena  
 
Medzinárodná súťaž vo futsale 
Dátum:  15. apríla 2010 
- Družstvo UJS -  1. miesto. 

Členovia družstva: A. Porubsky, A. Német, V. Sárai, T. Kunyik, G. Balajthy,  P. Füri, P. 
Boros, A. Egri, G. Méhes  

 
Deň Vysokej školy Jánosa Harsányiho (Harsányi Nap), Budapešť  
Dátum: 30.04.2010 
Miesto: Budapešť 
- majstrovstvá vo futbale na malom ihrisku – UJS – 1. miesto 

Členovia skupiny: Sz. Halák, Gy. Mórik, P. Szedlák, J. Lázár,  G. Balajthy, P. Füri, A. 
Pásztó,  T. Radics, G. Méhes  

- súťaž šarkanových lodí – UJS – 1. miesto 
Členovia skupiny: Sz. Halák, Gy. Mórik, P. Szedlák, J. Lázár,  G. Balajthy, P. Füri, A. 
Pásztó, T. Radics, G. Méhes, Á. Cibula, R. Tóth  

- lukostrelecká súťaž – UJS – 2. miesto 
Členovia skupiny: Á. Cibula, Gy. Mórik, A. Tamás  

Družstvo UJS získalo Putovný pohár.  
 
Pohár univerzít v Karpatskej kotline 
Dátum: 05. – 07. 05.2010 
Miesto: Eötvös Lóránd University, Budapesť 
- futsalový tím UJS – 8. miesto 
Členovia: P. Boros, Kozáček Milan, PaedDr. Š. Stefán, A. Pásztó, T. Kunyik, G. Balajthy, P. 
Füri, V. Sárai, G. Méhes  
 
XXI. Študentský pohár v Sedmohradsku  
Dátum: 20-22.12.2010 
Miesto: Székelyudvarhely, Rumunsko 
- futsal tím UJS 
 
 

f. Prehľad ocenení študentov v rámci UJS 
Za vynikajúce študijné výsledky a aktivitu v priebehu celého štúdia na Pedagogickej 

fakulte UJS boli v rámci promócií vyznamenaní nasledovní študenti: 
Cena dekana PF UJS:   Tünde Farkasová (MJ-AJdm) 

     Edita Vicsápiová (UPVdm) 
Pochvala dekana PF UJS  Ilona Szerdiová (MJ – NJdb) 
a štipendium:    Tamás Panyi (MJHIdb) 
     Lilla Balázs (AJ – Kdb) 
     Laura Gál (MJ – Kdb) 

Elemér Litomerický (M – Idb) 
Veronika Szabóová (PPdb) 
Tímea Véghová (MJ – Kdb) 
Gábor Veszlík (M – Idb) 
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Anikó Világiová (PPeb) 
Veronika Forróová (M – AJdm) 

      Zoltán Sóoky (MJ – Idm) 
Tünde Farkasová (MJ – AJdm) 
Boglárka Mohosová (MJ – AJdm) 
Alexandra Pintérová (MJ – AJdm) 
Ágnes Gróf (MJ – Idm) 
Juraj Miklós (M – Idm) 
Emese Petheő (MJ – Ddm) 
Anikó Vinczeová (MJ – NJdm) 
Attila Csicsay (M – Idm) 
Tímea Folková (MJ – AJdm) 
István György (M – Idm) 
Ildikó Kölesová (MJ – AJdm) 
Réka Kaszab (MJ – NJdm) 
Annamária Szabóová (MJ – AJdm) 
Tímea Štofirová (M – MJdm) 
Erika Csölleiová (MJ – AJdm) 
Tímea Kissová (MJ – AJdm) 
Andrea Marosiová (MJ – AJdm) 
Zuzana Orbánová (MJ – Ddm) 
Tamás Jóba (AJ – Ddm) 
Kinga Kordaová (MJ – Kdm) 
Endre Kovács-Csomor (MJ – HIem) 
Edita Vicsápiová (UPVdm) 
Tímea Navrátilová (UPVdm) 
Anikó Tóthová (UPVdm) 
Mária Lukácsová (UPVdm) 
Iveta Vasasová (UPVdm) 
Zsófia Bogdányi (UPVdm) 
Enikő Lukács (UPVdm) 
Marta Vörösová (UPVdm) 
Alžbeta Borosová (UPVdm) 
Petronela Bartóková (UPVdm) 

Cenu za najlepšiu bakalársku prácu na PF UJS získala Klaudia Konczová. 
Cenu za najlepšiu diplomovú prácu na PF UJS získala Alžbeta Méryová. 
Cenu rektora na PF UJS získala Tamara Hykeš. 
Zvláštnu cenu UJS získala Veronika Forróová. 

 
Viacčlenná komisia pedagogických pracovníkov na EF UJS menovaná jej dekanom sa 

rozhodla udeliť nasledovné ocenenia: 
- Cenu za najlepšiu bakalársku prácu na EF UJS – Edita Szilágyiová. 
- Cenu za najlepšiu diplomovú prácu na EF UJS – Lívia Urbán. 
- Cenu rektora na EF UJS za úspešnú reprezentáciu UJS počas štúdia získala Eleonóra 

Andicsová. 
- Pochvala dekana EF UJS:   Silvia Nagyová (PHMdb) 

Eva Škodová (PHMeb) 
Andrea Mettiová (PHMdb) 
Silvia Mókosová (PHMdb) 
Margita Bábicsová (PHMeb) 
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Kornélia Farkasová (PHMeb) 
Krisztina Kovács (PHMeb) 
Marek Voung (PHMdb) 
Veronika Šerešová (PHMdb) 
Ildikó Lakatosová (PHMdb) 
Zoltán Ulbrik (PHMdb) 
Helena Bartalová (PHMeb) 
Peter Oláh (PHMdb) 
Anikó Hegedűs Győri (PHMeb) 
László Márkus (PHMdb) 
Edita Lőrinczová (PHMdb) 
Eva Gálffyová (PHMeb) 
János Néveri (PHMeb) 
Milada Bencsíková (PHMeb) 
Marta Ribaricsová (PHMdb) 
Eleonóra Andicsová (RPdm) 
Koloman Muraközy (RPdm) 
Norbert Németh (RPdm) 
Veronika Paraizsová (RPdm) 
Beáta Reményová (RPdm) 
Linda Ladányiová (RPdm) 
Aneta Szolárová (RPdm) 
Angelika Árpásová (RPdm) 
Monika Csikósová (RPdm) 
Andrea Rákóczová (RPdm) 
Anikó Telecká (RPdm) 
Erika Cserepesová (RPdm) 
Csilla Hegedűsová (RPdm) 
Lilla Szathmáryová (RPdm) 
Renáta Mocskos Dorna (RPdm) 
Anikó Horváthová (RPdm) 
Réka Gášparová (RPdm) 
Monika Pásztorová (RPdm) 
Ildikó Árgyusiová (RPdm) 
Réka Šalgóová (RPdm) 
Hilda Galambos (RPdm) 
Attila Porubszky (RPdm) 
Attila Kajos (RPdm) 
Edita Hevesiová (RPdm) 
Dionýz Cibula (RPdm) 
Attila Kládek (RPdm) 
Alexander Lakó (RPdm) 
Adriana Molnárová (RPdm) 
Denisa Szanková (RPdm) 
Zsuzsanna Csibová (RPdm).  

 
Za vynikajúce študijné výsledky a aktivitu v priebehu celého štúdia na Reformovanej 

teologickej fakulte UJS boli v rámci promócií vyznamenaní nasledovní študenti: 
Cenu za najlepšiu diplomovú prácu získala Silvia Virágová. 
Cenu rektora získal Ladislav Szarvas. 
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VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 
Vzdelávacie aktivity a štúdiá celoživotného vzdelávania, ktoré sa na PF UJS realizovali a 
realizujú, sú určené rámcom príslušnej legislatívy. Na PF UJS uskutočňujú predovšetkým 
aktivity ďalšieho vzdelávania učiteľov a pedagogických pracovníkov. Z rôznych foriem 
ďalšieho vzdelávania vedenie univerzity uprednostňuje doplňujúce pedagogické štúdium, 
ktoré absolventom rozširuje, prehlbuje a doplňuje ich pôvodnú kvalifikáciu.  
V akademickom roku 2010/2011 sa doplňujúce pedagogické štúdium z dôvodu nízkeho počtu 
záujemcov neotváralo. 
V rámci doplňujúceho pedagogického štúdia absolventi neučiteľských študijných odborov 
získavajú pedagogickú spôsobilosť a tým aj možnosť rozšíriť si mantinely svojho uplatnenia 
na trhu práce ako učitelia odborných predmetov v závislosti od študijného odboru, ktorý 
ukončili na materskej vysokej škole. V rámci tejto formy evidujeme 88 účastníkov, z toho 79 
žien.  
 
V rámci ďalšieho vzdelávania ponúka PF UJS možnosť získania certifikátu ECDL 
prostredníctvom akreditovaného pracoviska (Centrum informatických služieb pri UJS). 
V roku 2010 skúšku ECDL vykonalo 20 študentov, z toho 17 žien. 
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VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UJS 
 

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 27 vedecko-
pedagogických pracovníkov UJS.  
V roku 2010 bolo na univerzite riešených 6 vedeckých projektov podporovaných z domácich 
grantových schém – 2 projekty VEGA, 4 projektov KEGA, Z ďalších domácich grantov sme 
získali dva projekty od Stredoeurópskej nadácie a mali sme 1 pretrvávajúci projekt APVV 
(bilaterálna spolupráca), 1 od Pro Selye Univerzitas a. 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, od Kancelárie ministerstva, od Ministerstva verejnej správy a Ministerstva 
spravodlivosti.  
Do riešenia zahraničných vedecko-výskumných projektov bolo zapojených 7 vedecko-
pedagogických pracovníkov UJS. Na riešení niektorých projektov participovali aj študenti 
UJS v rámci plnenia študijných povinností (nie v pracovnom pomere). Ich počty uvádza opis 
jednotlivých projektov. 
Priemerný počet vedeckých projektov (podľa tab. č. 19 prílohy č. 2 smernice), na ktorých 
participoval jeden tvorivý zamestnanec UJS je 0,3. Priemerný počet všetkých projektov 
(podľa tab. č. 20 prílohy č. 2 smernice), na ktorých participoval jeden tvorivý zamestnanec 
UJS je 1,1. 
 
a. Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém 
 
V roku 2010 bolo na univerzite riešených 7 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 2 projekty od Stredoeurópskej nadácie.  
 
Úspešnosť UJS v podávaní domácich projektov v roku 2010 v jednotlivých výzvach:  
VEGA: (počet podaných nových projektov: 8 / počet podporených projektov: 1) úspešnosť: 
13 percentná 
KEGA: (počet podaných nových projektov: 7 / počet podporených projektov: nie je známa. 
Úspešnosť v podávaní projektov sa nedá stanoviť, pretože zoznam financovaných projektov 
este nie je známy.   
Iné domáce granty: (počet podaných nových projektov: 7 / počet podporených projektov: 2) 
úspešnosť: 29 percentná. 
 
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 
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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 v 
nasledovnom tematickom znení: 

1. Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísiel. (hlavný 
riešiteľ Doc. RNDr. János Tóth, PhD.) 

2. Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918–1929). (hlavný 
riešiteľ Attila Simon, PhD.) 

Podrobné údaje o riešených VEGA projektoch na UJS v roku 2010 uvádza tab. č. 4. 
 
Graf č.5 
 

Počet riešených výskumných projektov VEGA na 
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Graf č. 6 
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Tabuľka 4: Prehľad projektov VEGA riešených v roku 2010 na univerzite 
 

Por. 
číslo 

Názov projektu 

Zodpovedný 
riešiteľ  
alebo 

Vedúci 
spolupracujúceho 

pracoviska 

Číslo 
projektu 

Dátum 
začiatku 
riešenia 
projektu

Dátum  
skončenia
 riešenia 
 projektu

Objem 
finančných  

prostriedkov  
poskytnutých 

pre  
VS v 2009  v 

EUR 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
poskytnutých 

pre  
VS v 2010  v 

EUR 

1 
Rozdelenie postupností a 
 zovšeobecnené hustoty  

množín prirodzených čísiel 

Doc. RNDr. János 
Tóth, PhD. 

1/0753/10 2010 2011  4297 

2 
Československá republika a  

maďarská menšina  
na Slovensku (1918-1929) 

Attila Simon, PhD 2/0117/09 2009 2011 1597 1597 

 
 
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 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) 
 
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.  
Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 2 (vrátane zodpovedných 
riešiteľov) 
 
Projekty riešené ako súčasť grantov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) 
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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 
dva 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. (hlavný riešiteľ PaeDr. Melinda Nagy, PhD.) 
Podrobné údaje o riešených KEGA projektoch na UJS v roku 2010 uvádza tab. č. 5. 
 
Graf č. 6 
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Graf č. 7 
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Tabuľka 5: Prehľad projektov KEGA riešených v roku 2010 na univerzite 
 

Por. 
číslo 

Názov projektu 

Zodpovedný 
riešiteľ  
alebo 

Vedúci 
spolupracujúceho 

pracoviska 

Číslo 
projektu 

Dátum 
začiatku
riešenia 
projekt

u 

Dátum 
skončeni

a 
riešenia 
projektu 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
poskytnutýc

h 
pre VS  
v 2008 
v EUR 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
poskytnutýc

h 
pre VS  
v 2009 
v EUR 

Objem 
finančných

prostriedkov
poskytnutýc

h 
pre VS  
v 2010 
v EUR 

1 

Elektronická 
podpora 

vyučovania 
programovania 

Prof. Ing. 
Veronika Stoffová, 

CSc. 

3/6365/0
8 

2008 2010 28 580 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

 
 
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 
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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) 
 
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) 
 
Teória a metodika školskej telesnej výchovy 
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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 
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) 
 
 
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. 6. 
 
Tabuľka 6: 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 2010 2010 – 8 000

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

 
 
 
b. Informácie o projektoch podporovaných zo zahraničných grantových schém 
 
V kategórii zahraničné granty v roku 2010 sme získali podporu od Maďarskej akadémie vied, 
od kancelárie fondu „Szülőföld Alap“, od Európskej komisie, od Národnej kancelárie 
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CEEPUS, od Národnej kancelárie Erasmus, od International Visegrad Fund, od Kancelárie 
ministerstva verejnej správy a od Kancelárie ministerstva spravodlivosti. Ako veľmi pozitívne 
hodnotíme, že aj v roku 2010 sa podarilo univerzite (popri jednom pretrvávajúcom z roku 
2009) získať dva ďalšie zahraničné vedecké projekty (od Maďarskej akadémie vied) – pričom 
získavať zahraničné vedecké projekty ani pre veľké univerzity nie je jednoduché. 
Podrobné údaje o riešených zahraničných projektoch na UJS v roku 2010 uvádza tab. č. 7.  
 
Tabuľka 7: 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 2009 2010 1646 1 656

2 Maďarská akademia vied 210C00215CS 2010 2011 – 3496

3 Maďarská akademia vied 2010C00284CS 2010 2011 – 552

4 
Kancelária fondu  
„Szülőföld Alap“ 

SK006561-011 2009 2010 – 3 680

5 
Kancelária fondu  
„Szülőföld Alap“ SK006561-13 2009 2010 – 128 790

6 
Kancelária fondu  
„Szülőföld Alap“ SK006561-015 2010 2010 – 25 758

8 
Kancelária fondu  
„Szülőföld Alap“ SK006561-019 2010 2010 – 1 840

7 COMENIUS 
141796-LLP-1  

2008-1DE-
COMENIUS-CMP 

2008 2011 1 000 1 965

9 CEEPUS 
CII-HU-0019-03-

0708 
2009 2010 7413 1 410

10 
Podpora inštitúcií a programov 

národného významu 
SK006561-014 2010 2010 – 110 392

11 International Visegrad Fund 21010057 2010 2011 – 852

12 Erasmus 
9201-

0577/KOMARNO01
2009 2010 34 904 5 279

13 Debrecínská letná univerzita Slova/10/12/GF 2010 2010 – 1 700

 
 
Úspešnosť UJS v podávaní nových projektov – zahraničné granty 
UJS v roku 2010 podala 3 nové zahraničné vedecké granty. Z toho bolo podporených 2. 
Úspešnosť UJS je 66 percentná. 
Z ostatných zahraničných grantov UJS podala 15, a z toho bolo podporených 10, v jednom 
prípade výsledok ešte nie je známa. Úspešnosť UJS je 67 percentná. 
 
Stručný opis projektov  
 
Kultúrne dedičstvo Maďarov žijúcich na Slovensku - Balady nitrianskeho kraja 
Projekt č.: 2009C00107CS 
Ciele a výsledky projektu:  
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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 
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 
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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 
 
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 
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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.  
 
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 
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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. 
 
 
c. Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 
UJS v roku 2010 neuskutočňovala výskum na objednávku, ani v rámci podnikateľskej 
činnosti, ani na priame zadanie bez podávania projektu v rámci výziev. 

 
d. Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi 
UJS prevádza aplikovaný výskum, a jeho výsledky aplikuje v praxi v spolupráci 
s partnerskými inštitúciami. Ich zoznam sa nachádza v kapitole X. Podpora študentov, v časti 
Podmienky zabezpečenia praxí pre študentov. 
 
e. Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 
UJS nemá špecializované výskumné a vývojové pracoviská. 

 
f. Vnútorná grantová schéma UJS 
Na UJS od r. 2008 existuje Grantová Rada, ktorá vypisuje výzvy na UJS, hodnotí podané 
projekty, a riadi ich financovanie z vnútorných zdrojov UJS. V roku 2010 sa neudelili 
financie na vnútorné granty UJS. 

 

 42



 
VIII. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

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

Personálny stav 
Riadenie ľudských zdrojov na Univerzite J. Selyeho v Komárne bolo v roku 2010 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 v pracovnoprávnej oblasti. 
Počet zamestnancov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na UJS 
v Komárne k 31. 12. 2010 vo fyzických osobách bolo 159, z toho bolo 87 žien a 72 mužov. 
Pracovníkov s kratším pracovným časom vo veku od 20 do 64 rokov bolo celkom 18, z toho 9 
žien a 9 mužov. Zamestnanca s kratším pracovným časom vo veku 65 rokov a viac mala UJS 
iba 1. Pracujúcich dôchodcov bolo spolu 7, z toho 4 ženy a 3 muži.  
Univerzita dbá aj na to, aby dávala možnosť zamestnať sa ľuďom so zdravotným postihnutím. 
V roku 2010 zamestnávala 2 pracovníčky so ZŤP.   
Z celkového počtu zamestnancov univerzity je: 
 počet pedagogických zamestnancov:  87 
 počet nepedagogických zamestnancov: 72 
Z celkového počtu vysokoškolských učiteľov je zamestnancom na Pedagogickej fakulte 51, 
na Ekonomickej fakulte 28 a na Fakulte reformovanej teológie 8. Rozdiel oproti roku 2009 je 
nárast o 2%.  
Počet nepedagogických zamestnancov bol  v roku  2008  66 
       2009  73  
       2010 72 
z toho : 
  - rektorát    13 
  - prevádzkoví zamestnanci  20 
  - zamestnanci CIS    6 
  - zamestnanci UK    5 
  - zamestnanci ŠDaJ   16 
  - študijné oddelenie    5 
  - asistentky na dekanátoch   7   
V počte zamestnancov študentského domova nenastala žiadna zmena. Počet odborných 
zamestnancov v oblasti IT je 6.  V celkovom počte nepedagogických zamestnancov nastal 
pokles oproti roku 2009 o necelé 2 percentá.  
Celkové mzdové náklady univerzity v roku 2010 boli v sume 1 107 867 €. 
 
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.10 prílohy č. 2 smernice) 
 
Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov 
V roku 2010 získalo 3 pedagogických zamestnancov UJS vedeckú hodnosť PhD. a jeden 
vedecko-pedagogický titul profesor. 
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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 MŠ. 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 miest 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. 9 prílohy č. 2 smernice) 
 
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,- €.  
 
Zapojenie zamestnancov do mobilít  
Zamestnanecké mobility majú za úlohu napomôcť získavaniu vedomostí a praktických 
skúseností zo zahraničia ako aj praktické zručnosti viažuce sa na profesionálny rast pre 
jednotlivé pracovné kategórie. Okrem iného sa pri tomto druhu mobilít vytvárajú pracovné 
vzťahy, ktoré napomáhajú spolupráce vo vzťahu medzi vzdelávacími inštitúciami. Prehľad 
akademických mobilít zamestnancov univerzity v akademickom roku 2009/2010 je v tabuľke 
č. 11 v prílohe tejto správy. Vyplýva z nej, že fyzický počet vyslaných zamestnancov bolo 21, 
čo je o 4 menej ako v predošlom akademickom roku a fyzický počet prijatých zamestnancov 
bolo 6, čo je nárast oproti predošlému roku.  
Celkové cestovné náklady v roku 2010 boli vo výške 27 724 €, z toho na tuzemské pracovné 
cesty bolo použitých 5 678 € a na zahraničné pracovné cesty celkom 22 046 €.  
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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 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 
m2. 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). 
Popis študentských domovov sa nachádza v časti XI. Podporné činnosti UJS. 
 
Dostupnosť informačných zdrojov 
Akademické knižnice sú v rozvinutých európskych krajinách kľúčovými informačnými 
inštitúciami a informačnou základňou hospodárstva, na ktorý nadväzuje 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 z oficiálnej webstránky univerzity. 
http://www.selyeuni.sk/sk/veda-a-vyskum/elektronicke-informacne-zdroje.html 

 
Organizačné zabezpečenie  
- Univerzitné podujatia zabezpečuje Rektorát UJS. 
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Organizáciu podujatí týkajúcich sa otvorenia školského roka, inaugurácie, slávnostných 
stretnutí zamestnancov univerzity, besied týkajúcich sa života a organizácie univerzity a pod. 
riadi Kancelária UJS pod vedením vedúcej Kancelárie rektora, Ing. Márie Fabóovej 
(fabo.maria@selyeuni.sk ). 
- Odborné a vedecké podujatia, ako univerzitné konferencie, semináre, odborné stretnutia sa 
organizujú pod vedením prorektorky pre vedu, výskum a akreditáciu, PaedDr. Melindy 
Nagyovej, PhD. (nagym@selyeuni.sk ).  
- Domáce a zahraničné pracovné cesty zamestnancov UJS: 
V roku 2010 boli na domáce pracovné cesty zamestnancov univerzity vyplatené finančné 
prostriedky v objeme 5 678,- € a na zahraničné pracovné cesty v objeme 22 046,- €. Proces 
schvaľovania pracovných ciest upravuje vnútorný predpis. Všetky pracovné cesty 
uskutočnené v roku 2010 boli schválené vedúcimi predstaviteľmi univerzity, alebo jej fakúlt.  
- Zabezpečenie administratívnych činností spojených s projektmi, ich účtovanie a iné. 
Náplň práce zamestnancov ekonomického oddelenia zahŕňa komplexné zabezpečenie 
účtovníckych činností, úhrad záväzkov, výpočet a úhradu miezd, evidenciu majetku. 
- V prípade projektu nesie hlavnú zodpovednosť za plnenie cieľov a realizáciu úloh 
vyplývajúcich z harmonogramu projektu manažér projektu. Ekonomické oddelenie v tomto 
prípade vykonáva účtovnícke činnosti na základe usmernenia projektového manažéra  
(vedúceho projektu). Na základe požiadaviek vedúceho projektu pripravuje a vyhotovuje 
podklady k zúčtovaniu výdavkov projektu.  
 
Trendy v oblasti ľudských zdrojov poukazujú na potrebu intenzívneho manažovania ľudských 
zdrojov univerzity. Základným predpokladom racionalizácie a efektivity práce na univerzite 
je rozvoj ľudských zdrojov spojený s odborným rastom pedagogických i administratívnych 
zamestnancov. Cieľom strategického riadenia ľudských zdrojov je vytvorenie prostredia 
podnecujúceho systematické vzdelávanie a rozvoj intelektuálneho kapitálu ako aj priaznivá 
kvalifikačná štruktúra zamestnancov. 
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X. Podpora študentov 
 
Študentské domovy Čajka a Danubius sú účelovými zariadeniami UJS, ktoré majú:  

-  poskytovať ubytovacie služby študentom denného štúdia; 
-  vytvárať podmienky pre úspešné samostatné štúdium a odpočinok študentov; 
-  podporovať spoločenský a športový život študentov v súlade s etickými zásadami 

spoločnosti a UJS. 
UJS zabezpečuje pre svojich študentov ubytovanie v študentskom domove Čajka 

v blízkosti budovy Pedagogickej fakulty v počte 469. V centre mesta v študentskom domove 
Danubius v blízkosti budovy Ekonomickej fakulty UJS a Konferenčného centra UJS 
zabezpečuje ubytovanie pre 98 študentov. Stravovanie študentom a zamestnancom sa 
poskytuje v Konferenčnom centre vo veľkokapacitnej jedálni. Denne sa ponúka 5 rôznych 
druhov jedla pripraveného vo vlastných kuchynských priestoroch firmou Danubius. Je 
zabezpečený odvoz teplej stravy aj do ŠD Čajka, kde sa teplé jedlo podáva v jedálni. Pre 
študentov UJS je zabezpečená okrem obedov aj možnosť teplej večere v oboch vyššie 
spomínaných miestach. 

 
Do života univerzity sa aktívne zapája aj Študentská samospráva UJS (HÖK). Je to 

samosprávny orgán študentov účelom reprezentovať záujmy študentov na univerzitnej alebo 
fakultnej úrovni. Študentská samospráva UJS má zastúpenia aj v orgánoch a komisiách UJS 
a jej fakúlt. 

 
Univerzita využíva možnosti motivačného štipendia a ponúka pre svojich študentov zo 

slabého sociálneho prostredia aj čerpanie sociálneho štipendia. Pravidlá a kritériá udeľovania 
štipendií sú zakotvené v Štipendijnom poriadku UJS. Údaje ukazujú tendenciu nárastu počtu 
študentov nárokujúcich na sociálne štipendium. Z fondu motivačného štipendia sa udeľujú 
prospechové štipendiá. Prospechové štipendium poberá približne 10 % zapísaných študentov 
v aktuálnom akademickom roku. Cieľom je motivovať študentov k dosiahnutiu čo najlepších 
študijných výkonov a výsledkov. Motivačné štipendium dostávajú aj študenti s mimoriadnymi 
a nadpriemernými aktivitami, výsledkami a výkonom. Dostávajú ho napríklad študenti za 
vynikajúcu záverečnú prácu, resp. študenti, ktorí úspešne reprezentovali univerzitu na 
študentských súťažiach doma a v zahraničí. Z vlastných zdrojov UJS môže udeliť štipendium 
na sociálnu podporu študentov, na motivačné účely (vynikajúce študijné výsledky, športová 
alebo umelecká činnosť) a za ďalšie aktivity vykonané v záujme UJS. 

O štipendiách rozhoduje deväťčlenná Štipendijná komisia, z ktorých 4 členovia sú 
študenti. Na základe uznesení Štipendijnej komisie sa pripraví návrh pre rektora UJS. 
O udelení a výške štipendia s konečnou platnosťou rozhoduje rektor UJS. 

 
V akademickom roku 2009/2010 na sociálnu podporu študentov boli vyplatené sociálne 

štipendiá v celkovom objeme 340 895,- €. Študenti podali spolu 353 žiadostí, z toho UJS 
schválila 273 žiadostí.  Nasledujúca tabuľka ukazuje počty študentov s nárokom na sociálne 
štipendium podľa fakúlt: 

 
Tabuľka 8: 
 

  Osoba/mesiac/EUR Počet študentov 
Ekonomická fakulta 94,68 148 
Pedagogická fakulta 110 203 
Fakulta reformovanej teológie 130 2 
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Spolu 334,68 353 
 
Graf č. 8 
 

Výška vyplatených sociálnych štipendií v akademickom roku 2009/2010
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V roku 2010 ako prospechové štipendium boli vyplatené študentom štipendiá vo výške 
60 775,68 €.  

 
Graf č. 9: 
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Vypaltené prospechové štipendiá v roku 2010
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V roku 2010 ako mimoriadne štipendium boli vyplatené štipendiá vo výške 32 047,- €.  
 

Graf č. 10 
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V roku 2010 z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona o VŠ na štipendium študentov boli 
vyplatené finančné prostriedky v celkovom objeme 53 750,50 €.   
 
Graf č. 11 
 

Vyplatené štipendiá z vlastných zdrojov univerzity
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Konzultačná a poradenská činnosť PF UJS 

Vyučujúci všetkých katedier na PF UJS vypisujú povinne konzultačné hodiny v rozsahu 
min. 2x45 min za týždeň. Okrem týchto hodín má každý študent možnosť individuálnej 
konzultácie na základe predbežnej dohody s vyučujúcim, hlavne v prípade písania vedeckých 
prác (záverečné práce, VAŠ a pod.). Poradenskú-konzultačnú činnosť zabezpečuje pre 
študentov aj Fakultná študentská samospráva. 

 
Konzultačná a poradenská činnosť EF UJS 
Dvadsiati deviati pedagogickí zamestnanci Ekonomickej fakulty UJS v akademickom roku 
2009/2010 umožnili svojim študentom konzultačné hodiny týždennou pravidelnosťou v počte 
1,5 hodín. Témy konzultácií a poradenstiev boli väčšinou: 

– bakalárske a diplomové práce,  
– zapájanie nadaných študentov do výskumnej práce, 
– pomoc slabším študentom s vysvetlením náročných častí jednotlivých tematík. 
 

Študenti mali možnosť využiť aj poradenstvo a konzultácie našich externých domácich 
a zahraničných odborníkov v tematike: 

- účtovníctva, hospodárskeho a občianskeho práva a logistiky, 
taktiež v rozsahu 1,5 hodín s týždennou pravidelnosťou alebo podľa osobného dohovoru 

s konkrétnym odborníkom. 
 

Konzultačná a poradenská činnosť RTF UJS 
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Pre diaľkových, individuálnych študentov, ako aj pre tých, ktorí si to žiadali, sme v minulom 
roku zorganizovali:  
 
Na Katedre Starej zmluvy:  44 konzultačných hodín.  
Na Katedre Novej zmluvy: 44 konzultačných hodín 
Na Katedre systematickej teológie: 24 konzultačných hodín 
Na Katedre praktickej teológie: 24 konzultačných hodín 
Na Katedre cirkevných dejín: 24 konzultačných hodín 
Na Katedre religionistiky a filozofie: 24 konzultačných hodín 

Najmä pre študentov RTF UJS ale aj pre účinkujúcich farárov, ktorých pozývame, 
usporadúvame každú stredu, o 11,00 tzv. konvokačné prednášky (pozývame významné 
teologické a iné osobnosti). 

 
Voľnočasové aktivity študentov na PF UJS 

Voľnočasové aktivity na fakulte sú zabezpečené v spolupráci s Katedrou telesnej 
výchovy a športu, resp. študentskými domovmi. Okrem povinnej ponuke športových aktivít 
v rámci štúdia zabezpečuje KTVŠ pravidelne športové kurzy, hry tak pre študentov ako aj pre 
zamestnancov fakulty (viď hore). 

Pre podporu vedeckej činnosti študentov PF UJS aj v roku 2010 zorganizovala 
fakultné kolo VAŠ. Na fakulte funguje vedecký klub s názvom TudáSklub, kde prednášajú 
pravidelne pozvaní hostia – vedci, výskumníci a pod. – zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Na 
akciách klubu sa pravidelne zúčastňujú študenti vo veľkom počte, nakoľko tieto prednášky 
a semináre sú zamerané práve na študentskú obec. Okrem činnosti vedeckého klubu sme 
usporiadali 10. novembra 2010 II. Deň fakulty, kde všetky katedry mali možnosť prezentovať 
si vlastné aktivity tak študentom, ako aj ostatným pracoviskám fakulty. 

 
Voľnočasové aktivity študentov na EF UJS 
V akademickom roku 2009/2010 sa na Ekonomickej fakulte UJS v Komárne podporila aj 
voľnočasová aktivita organizovaná pre našich študentov.  
 
Pod záštitou Kolégia Jána Harsányiho (Harsányi János Szakkollégium) sa konali zaujímavé 
prednášky pozvaných odborníkov z praxe – mesačne raz. 
 
Prvý pondelok v každom mesiaci sa konali prednášky s názvom G-7FŐ, na ktorých mali 
možnosť študenti aj učitelia Ekonomickej fakulty oboznámiť sa s výsledkami výskumov 
učiteľov. Témy týchto prednášok, ako aj výskumy pedagogických zamestnancov EF zhŕňajú 
rôzne oblasti hospodárskeho života. 
 
V rámci študentov a zamestnancov fakulty mal veľký úspech aj Filmový Klub, kde sa 
premietali filmy dvojtýždennou  pravidelnosťou.  Boli to zaujímavé domáce aj zahraničné 
filmy v širokej škále rôznych tematík. V niektorých prípadoch sa vyskytla  možnosť sledovať 
filmy aj v pôvodnom jazyku, napr. v jazyku anglickom, nemeckom - čo určite pozitívne 
podporilo zlepšenie schopnosti porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu našich 
študentov.  
 
Voľnočasové aktivity študentov na RTF UJS 
- Študenti teologickej fakulty z vlastnej iniciatívy usporadúvajú premietanie náučných filmov 
s teologickou tematikou každý štvrtok v posluchárni fakulty.   
- Študenti fakulty majú svoj spevácky súbor, skúšky majú týždenne raz, a vystupovali 
v cirkevných zboroch doma i v zahraničí 12 razy.  
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 - Študenti fakulty usporiadali konferenciu študentských samospráv reformovaných 
teologických fakúlt z Rumunska, Maďarska a zo Slovenska. 

 
Prístup k internetu, počítačové vybavenie UJS s prístupom pre študentov 

UJS disponuje s 3 počítačovými učebňami na PF UJS, s 2 počítačovými učebňami na EF 
UJS s 2 počítačovými učebňami v konferenčnom centre (1 miestnosť na testovanie ECDL). 
Okrem toho v študentskom domove Čajka je vybudovaná počítačová miestnosť 
a v Univerzitnej knižnici UJS je zabezpečený voľný prístup k 30 počítačom.  

V roku 2010 sa dokončila realizácia projektu Podpora infraštruktúry Univerzity J. Selyeho 
v Komárne za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu v rámci ktorého sa 
vykonali technické riešenia na zlepšenie súčasnej situácie. V roku 2010 bol vytvorený voľný 
prístup k Internetu vo všetkých budovách univerzity. Takisto sme zabezpečili WiFi pripojenie 
(voľne prístupné na web stránku, webmail a akademický informačný systém UJS, v prípade 
registrácie zariadenia voľný prístup k Internetu).  

UJS z projektu OPVaV-2008/5.1/01-SORO (Podpora infraštruktúry Univerzity J. Selyeho 
v Komárne za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu) získala aj prenosné 
počítače pre svojich študentov. V decembri 2010 bola zriadená Komisia na pridelenie 
prenosných pridelenie prenosných počítačov. Komisia má momentálne 5 členov: z toho 4 
členov vymenoval rektor na návrh Študentskej samosprávy; jedného člena deleguje prorektor 
pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov. Komisia zasadá minimálne dvakrát ročne. V roku 
2010 komisia požičala 11 prenosných počítačov študentom denného štúdia, ktorí nemajú 
prístup k prenosným počítačom.  

 
Podmienky zabezpečenia praxí pre študentov 
Realizácia pedagogickej praxe na PF UJS v roku 2010 
Pedagogická prax je súčasťou bakalárskeho a magisterského štúdia na UJS – je to jedna z 
podmienok ukončenia štúdia. Pedagogickú prax študentov UJS v cvičných školách a 
školských zariadeniach UJS vedie odborný pedagóg. Vedúci praxe je pedagógom 
Pedagogickej fakulty UJS, ktorý je vedúcim katedry poverený vykonávať túto činnosť – 
najčastejšie je i súčasne metodikom katedry.  
 
Zoznam partnerských škôl v Komárne, kde sa prax realizuje: 

 Cirkevná materská škola, základná škola a cirkevné gymnázium Marianum 
s vyučovacím jazykom maďarským, Komárno  

 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ulica práce 24, Komárno  
 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösa 39., Komárno  
 Stredná priemyselná škola, Komárno  
 Gymnázium Hansa Selyeho Komárno s vyučovacím jazykom maďarským  
 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, ul. Mieru 2., 

Komárno 
 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Kolárovo  
 Jókai Mór Gimnázium, Táncsics Mihály utca 32., Komárom, MR 
 Materská škola Bóbita, Ulica Eötvösa, Komárno 

 
Od septembra 2009 na organizovaní štvrtej (tzv. blokovej) pedagogickej praxe v poslednom 
semestri magisterského štúdia sa PF UJS nezúčastňuje. V tomto semestri štúdia svoju 
pedagogickú prax každý študent organizuje individuálne, t.j. študent si samostatne vyhľadá 
školské zariadenie, kde môže absolvovať pedagogickú prax. Táto forma organizácie platí pre 
študentov denného aj externého štúdia.  
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Vedúci pedagogickej praxe: 

Katedra maďarského jazyka a literatúry – PaedDr. Tamás Török, PhD. 
Katedra modernej filológie – PaedDr. Gabriella Matyi, Mgr. Attila Mészáros, PhD. 
Katedra histórie – Mgr. Barnabás Vajda, PhD. 
Katedra matematiky – RNDr. Ferdinand Filip, PhD. 
Katedra informatiky – PaedDr. Krisztína Czakóová 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky – PaedDr. Edita Szabóová, Szilvia 
Szabadosová, PhD. 

Katedra slovenského jazyka a literatúry – Marcel Pilecký, PhD. 
 

Zabezpečenie praxe pre študentov EF UJS 
Ekonomická fakulta UJS v akademickom roku 2009/2010 nezabezpečila prax pre svojich 

študentov zmluvným spôsobom. Študenti magisterského štúdia si osobne, 
jednotlivo vyhľadali vhodné pracovné miesto pre absolvovanie predpísanej praxe.  
 
Zabezpečenie praxe pre študentov RTF UJS 

Naši študenti každý pondelok ráno vykonávajú bohoslužby v komárňanskom 
reformovanom kostole. Okrem toho, utorok –piatok ráno od 7,30-8,00 mávajú vlastné 
pobožnosti, na ktorých kázeň a ostatné liturgické úkony vykonávajú študenti sami. Na 
Vianoce a na Veľkonočné sviatky (Veľký Piatok, Veľká Sobota, Veľkonočná nedeľa 
a pondelok) chodia naši študenti na tzv. legácie, v ktorých tieto sviatočné dni vykonávajú 
bohoslužby v zboroch do ktorých boli vyslaní. Na konci druhého a štvrtého ročníka sú vyslaní 
študenti na dvojtýždňovú prax do vybraných cirkevných zborov, kde pod vedením farára 
vykonávajú duchovenské služby.  
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XI. Podporné činnosti UJS 
 
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. 
 
Rozvoj 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. 

 
Rozvoj univerzitnej knižnice 
Univerzitná knižnica Univerzity J. Selyeho v Komárne patrí medzi najmladšie akademické 
knižnice Slovenskej republiky. Toho času vlastní cca. 300 tisíc knižničných jednotiek, pričom 
ročný prírastok je cca. 12 tisíc. 
Jednotlivé dokumenty knižnica spracúva pomocou knižničného programu DAWINCI, ktorý 
umožňuje čitateľom on-line prístup do databázy cez internetové spojenie.  
Knižnica priebežne spracúva aj záverečné práce študentov univerzity. Do konca r. 2010 bolo 
spracovaných 4052 takýchto prác. 
Celková plocha knižnice je 1100 m2, kde je 122 miest pre čitateľov. V knižnici je 
umiestnených 30 PC na prácu on-line.  
Popri bežným knižničným službám sme v roku 2010 vykonali 8300 výpožičiek prezenčného 
charakteru. Poskytujeme aj medziknižničné výpožičné služby, z čoho sme úspešne realizovali 
23 transakcií.    
Každoročne si vytyčujeme hlavné pracovné ciele, na základe ktorých rozširujeme knižnicu a 
knižničné služby. V roku 2010 sme v rámci projektu CEF „Zabezpečenie najnovšej vedeckej 
a odbornej literatúry pre študentov UJŠ“ získali viac ako šesťsto titulov vedeckej, odbornej 
a študijnej literatúry. Registrované knihy už sú prístupné pre čitateľov Univerzitnej knižnice 
UJS. 
V roku 2010 hlavným poslaním univerzitnej knižnice okrem poskytovania knižničných 
služieb študentom a zamestnancom univerzity, bola evidencia a zatrieďovanie vedeckých 
a odborných publikácií zamestnancov UJS. V roku 2010 išlo o nasledovné počty publikácií: 
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Tabuľka 9: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009/2010 na univerzite podľa štyroch skupín kategórií 
publikácií pre potreby MŠ 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 
 
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. 
 
Tabuľka10: Sumarizácia publikačnej činnosti za roky 2009/2010 na univerzite rozpísaná podľa kategórií 
publikačnej činnosti pre potreby 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 

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 
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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 

 
 
Ubytovacie služby 
Študentský domov „Čajka“ a „ Danubius“ sú účelovým zariadením Univerzity J. Selyeho 
v Komárne, ktorých poslaním je: 

a) poskytovať ubytovacie služby študentom denného štúdia 
b) vytvárať podmienky pre úspešné  samostatné štúdium a odpočinok študentov. 
c) podporovať spoločenský a športový život študentov v súlade s etickými zásadami. 

Študentský domov je nedotknuteľnou akademickou pôdou, s výnimkou prípadov ohrozenia 
života, zdravia a majetku. Študentský domov sa nachádza v príjemnom prostredí mimo centra 
mesta. 
 
Personálne zabezpečenie činnosti: 
Študentský domov Čajka a Danubius z hľadiska personálneho sa člení nasledovne: 

- riaditeľ  
- asistentka riaditeľa 
- vrátna služba 
- upratovacia služba 
- údržbárska služba. 

Riaditeľ a asistentka podľa kompetencií riadia a usmerňujú činnosti v študentskom domove 
na základe prevádzkového poriadku, domáceho poriadku a ďalších dokumentov. 
Na úseku vrátnej služby pracuje 8 zamestnancov ( 4 ŠD Čajka a 4 ŠD Danubius ). Ich časové 
zadelenie  je podľa vypracovaného časového harmonogramu.  
Upratovacia služba je zabezpečená 4 upratovačkami ( 3 ŠD Čajka a 1 ŠD Danubius ). 
Údržbár zabezpečuje neustálu údržbársku činnosť v priestoroch ŠD Čajka a ŠD Danubius 
podľa presného rozpisu práce. 
Všetky úseky pracujú pod priamym riadením riaditeľa ŠD podľa ustanovených pracovných 
okruhov. Materiálne a finančné zabezpečenie personálu vykonáva úsek kvestora Univerzity J. 
Selyeho. 

Ubytovacie možnosti pre študentov 
Ubytovanie v ŠD sa poskytuje na základe žiadosti o ubytovanie, ktorú podáva študent 
v určenom termíne na riaditeľstvo ŠD Čajka. 
Na posúdenie a prerokovanie žiadostí je zriadená komisia, ktorá postupuje podľa 
vypracovaných zásad pre poskytovanie ubytovania. Ubytovacie  zariadenie je riešené 
nasledovne: 
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Budova „ŠD Čajka“  pozostáva zo 7 nadzemných podlaží, takto: 
 
Prízemie – vrátnica, jedáleň, televízna miestnosť, fitnescentrum,  PC miestnosti, WC, 
miestnosť študentskej samosprávy, priestory pre zamestnancov (dielňa, miestnosť pre 
upratovačky, sklady) 
Tabuľka 11:  
 

 
3 posteľová 
izba 

4 posteľová 
izba 

5 posteľová 
izba 

6 posteľová 
zba 

apartmá
Iné 

1. poschodie 
10 10 0 0 0 

kancelárie, 
sklady 

2. poschodie 12 12 1 0 0 - 

3. poschodie 12 12 1 0 0 - 

4. poschodie 2 22 1 0 0 - 

5. poschodie 2 14 0 1 4 - 

6. poschodie 4 12 1 0 4 - 

 
Na každom podlaží sú: kuchynky a študovne. 
Kuchynky sú vybavené:  elektrickým varičom, drezom, mikrovlnnými rúrami, chladničkami. 
Izby na I., II., III.  posch. – každé dve izby majú sprchu a WC 
Izby na IV.,V.,VI. posch. – každá izba je vybavená sprchou a WC. 
Izby sú zariadené účelovým nábytkom a to: 

- váľanda / na každého ubytovaného 
- jedálenský alebo písací stôl 
- stolička / na každého ubytovaného 
- skriňa alebo dvojdielna skriňa / na každého ubytovaného 
- nádoba na odpadky. 

 
Za obdobie od 1. septembra 2010 do 31. decembra 2010 je ubytovaných na  

  I. poschodí       62 študentov 
 II. poschodí    88 študentov 
III. poschodí    88 študentov 
IV. poschodí    98 študentov 
 V. poschodí    67 študentov 
VI. poschodí    65 študentov. 
 
Celkový počet ubytovaných je 468 poslucháčov. 
Sú vypracované zásady – podmienky poskytovania ubytovania iným osobám, ktoré sú prísne 
dodržané. 

 
Budova „ŠD Danubius“  pozostáva zo 3 nadzemných podlaží, takto: 
 
Prízemie – vrátnica, jedáleň, WC, priestory pre zamestnancov (dielňa, miestnosť pre 
upratovačky, sklady) 
 
Tabuľka 12: 
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2 posteľová 

izba 
3 posteľová 

izba 
apartmány Iné 

1. poschodie 
17 5 1 

kancelárie, 
sklady 

2. poschodie 
19 5 1 

kancelárie, 
sklady 

 
Na každom podlaží sú: kuchynky a študovne. 
Kuchynky sú vybavené:  elektrickým varičom, drezom, mikrovlnnými rúrami, chladničkami. 
 
Izby na I., II., – každé dve izby majú sprchu a WC 
Apartmány sú určené pre hostí a pedagógov Univerzity J. Selyeho. 
 
Izby sú zariadené účelovým nábytkom a to: 

- váľanda / na každého ubytovaného 
- jedálenský alebo písací stôl 
- stolička / na každého ubytovaného 
- skriňa alebo dvojdielna skriňa / na každého ubytovaného 
- nádoba na odpadky. 

  I. poschodí       49 študentov 
 II. poschodí    44 študentov 
 
Celkový počet ubytovaných je 93 poslucháčov. 
Sú vypracované zásady – podmienky poskytovania ubytovania iným osobám, ktoré sú prísne 
dodržané. 

 
Prevádzková činnosť 
ŠD Čajka a ŠD Danubius má vypracovaný  prevádzkový poriadok schválený Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva v Komárne zo dňa 27.09.2004 pod číslom 2515 / 2004 zo 
dňa 15.10.2004. 
Sú odsúhlasené a dodržané všetky náležitosti prevádzky ubytovacieho zariadenia a to: 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, 
b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb, 
c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov 

ubytovacieho zariadenia, 
d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny, 
e) spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho 

zariadenia, 
f) postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú  hygienu, 
g) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, 

ich čistenia a dezinfekcie. 
Je ďalej dodržaný zákon o pobyte cudzincov § 24 a § 50 zákona. 
Z hľadiska nerušenej, nepretržitej prevádzky ŠD je vypracovaný rozvrh pracovnej činnosti – 
časový rozpis zadelenia služieb, prevádzkovanie jednotlivých častí (študovne, fitnescentrum, 
PC miestnosť, jedáleň, malé kuchynky a podobne). 
Pre činnosť ŠD sú vypracované smernice: Domáci poriadok študentských domovov UJS 
v Komárne č.1/2007, Zásady ubytovania v študentských domovoch UJS v Komárne 
a v zmluvných zariadeniach UJS v Komárne č. 2/2007, Smernica o ubytovacích poplatkoch 
v ubytovacích zariadeniach UJS v Komárne č. 3/2007, Disciplinárny poriadok ŠD. 
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XII. Rozvoj UJS 
 
Rozvoj informačných systémov a informatická 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: 
 
Odborné laboratóriá pre výučbu informatiky 
Pedagogická fakulta: 3 učebne vybavené štruktúrovanou kabelážou zabezpečujúcou 
komunikáciu s celouniverzitnou počítačovou sieťou s celkovým počtom 60 ks personálnych 
počítačov s pripojením na vysokorýchlostný internet. Na úrovni zabezpečenia výučby za 
zabezpečenie funkčnosti počítačov a lokálnych počítačových sietí zodpovedá Katedra 
matematiky a Katedra informatiky.  
Ekonomická fakulta: 2 učebne vybavené s celkovým počtom 50 ks personálnych počítačov 
s pripojením na vysokorýchlostný internet.  
Fakulta reformovanej teológie: 1 učebňa vybavená lokálnou sieťou 15 ks osobných počítačov 
napojenými na internet - momentálne prebieha rekonštrukcia priestorov a vybavenie 
potrebným nábytkom. 
; V konferenčnom centre sa nachádza učebňa na výučbu informatiky (informatických 
predmetov) vybavená 36 osobnými počítačmi napojenými na internet.  
Pre výučbu ECDL kurzov bola vybudovaná učebňa ECDL so 16-imi osobnými počítačmi, 
napojenými na intranet UJS. Táto učebňa je akreditovaná pre vykonanie ECDL skúšok. 
 
Informatické zabezpečenie ostatných činností a 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. 
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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.  
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.  
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XIII. Medzinárodné aktivity vysokej školy 
 

Univerzita Jána Selyeho v Komárne bola od r. 2006 je členom Asociácie európskych 
univerzít (EUA), ktorá sa zameriava na vytvorenie európskeho priestoru pre vysokoškolské 
vzdelávanie a výskum. Univerzita má podpísanú rámcovú zmluvu o spolupráci (platnú aj 
v roku 2010) s 25 zahraničnými univerzitami. V rámci programu ERASMUS sa spolupracuje 
na základe bilaterálnych zmlúv s 19 partnerskými univerzitami. 
 
V roku 2010 boli podpísané nové bilaterálne zmluvy, ktoré rozšírili možnosti tak učiteľských 
ako aj študentských mobilít. Novými partnermi sa stali: Széchenyi István Egyetem, Győr, 
Zsigmond Király Főiskola, Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Szent 
István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, Nyugat-Magyarországi 
Egyetem - Savaria Campus, Szombathely, Universität Augsburg, Budapesti Corvinus 
Egyetem, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Debreceni Egyetem, 
Debrecen.  
 
Akademická mobilita študentov 

 
Hodnotené obdobie (rok 2010) obsahuje letný semester akademického roka 2009/2010 a 

zimný semester akademického roka 2010/2011. V roku 2010 v zahraniči študovalo 28 
študentov UJS.  

Presné počty zahraničných mobilít sa nachádzajú v priloženej tabuľke č. 6 prílohy č. 2 
smernice.  
 

V letnom semestri akademického roka 2009/2010 študijného pobytu na partnerských 
univerzitách sa zúčastnili celkom 15 študentov. Osem študentov z PF a sedem študentov EF 
UJS. 

 
Tabuľka 13: 
 
Meno Partnerská 

univerzita 
Fakulta Stupeň  štúdia 

Kunya Nikolett HU EGER01 PF Bc. 

Lippová Anita HU EGER01 PF Bc. 

Finta Gergely HU SOPRON01 PF Mgr. 

Both Tibor HU SOPRON01 PF Mgr. 

Litomerický Kristián HU SOPRON01 PF Mgr. 

Žitko Ondrej HU BUDAPES01 PF Mgr. 

Berta István HU BUDAPES01 PF Mgr. 

Antalicz Anikó HU PECS01 PF Bc.  

Berta Mátyás HU PECS01 EF Mgr. 

Istvánik Norbert HU PECS01 EF Mgr. 

Kalas Hajnalka HU PECS01 EF Bc.  

Kunštárová Gabriela HU PECS01 EF Bc.  

Korcsmárosová Katarína HU PECS01 EF Mgr. 

Lőcse Mária HU EGER01 EF Bc. 

Legnár Peter HU EGER01 EF Mgr. 
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V zimnom semestri akademického roka 2010/2011 mobilít sa zúčastnilo  celkom 13 
študentov. Z toho počtu   desať  študentov bolo z PF UJS a traja z EF UJS. (Pozri tab. 14) .  
 
Tabuľka č. 14:  

 

Meno Partnerská univerzita Fakulta Ročník š. 
Kaško Jozef HU EGER01 PF Mgr.2 
Ďurčovič Renáta HU EGER01 PF Bc.3 
Valent Ákos HU EGER01 PF Mgr.2 
Nagy Veronika HU EGER01 PF Bc.2 
Veszlík Gábor HU EGER01 PF Mgr.1 
Dobosi Viktória RO CLUJNAP01 PF Bc.2 
Nagy Ágnes HU SOPRON01 PF Mgr.1 
Máhr Gyöngyi D AUSBUR01 PF Mgr.1 
Szerdi Ilona D AUSBUR01 PF Mgr.1 
Hodosi Viktória D AUSBUR01 PF Mgr.1 
Tóth Róbert  HU GODOLLO01 PF Bc. 2 
Maitz Virág HU PECS01 EF Bc. 2 
Koterik Tamáš HU EGER01 EF Bc. 2 
Cibula Ádám HU PECS01 EF Mgr.1 

 
Mobility študentov UJS smerovali na Univerzitu Loranda Eötvöse v Budapešti, na Fakultu 
Bebedika Eleka Západomaďarskej univerzity v Šoproni, na Vysokú školu Károlya 
Eszterházyho v Egeri, na  Univerzitu v Pécsi, na Univerzitu Gödöllő, a prvýkrát aj do 
Nemecka na Univerzitu Ausburg a do Rumunska na Univerzitu Babeş- Bolyai v Cluj-Napoca. 
Študenti z Pedagogickej fakulty UJS študovali učiteľstvo akademických predmetov a študenti 
z Ekonomickej fakulty UJS predmety podnikového manažmentu. Študenti v Maďarsku 
a Rumunsku nemali žiadne jazykové obmedzenia v zostavovaní svojich individuálnych 
študijných programov a nemuseli sa obmedziť len na predmety špeciálneho študijného 
programu ERASMUS, lebo všetci ovládajú maďarský jazyk, ktorý je primárnym, príp. 
sekundárnym vyučovacím jazykom na navštívených univerzitách. Táto skutočnosť im 
umožnila zapísať si predmety podľa vlastného záujmu, kvality a odbornej úrovne 
prednášajúcich.  

Našu univerzitu v rámci ERASMUS mobilít navštívil len jeden študent zo 
Západomaďarskej univerzity (Westhungarian University) v Soproni, kde študuje učiteľstvo na  
Vysokoškolskej pedagogickej fakulte Benedeka Eleka. Na našej univerzite študoval 
Učiteľstvo akademických predmetov, príp. niektoré predmety Učiteľstva pre primárne 
vzdelávanie a Predškolskú pedagogiku. Pri zostavovaní individuálneho študijného programu 
mohol využiť predmety študijných programov učiteľstva v plnej miere nakoľko väčšina 
predmetov na UJS sa vyučuje po maďarsky. 

Program Erasmus na UJS je riadený centrálne, aj keď sa snažíme nadviazanie spolupráce 
a podpisovanie bilaterálnych dohôd decentralizovať a budovať predovšetkým na úrovni 
katedier, na báze osobných kontaktov pracovníkov a na aktívnej spolupráci v oblasti vedy, 
výskumu a pedagogickej činnosti.  

Výber študentov na obsadenie mobilitných miest sa riadi internými smernicami UJS. 
V prípade študentov sú rozhodujúce študijný priemer, ročník štúdia, odbor štúdia, aktivity 
v oblasti ŠVOUČ/VAŠ a v mimoškolskej činnosti.   
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Ďalšiu možnosť študentských mobilít ponúka projekt programu Ceepus. Naša univerzita 
je zapojená do siete: Ceepus: Teaching Programming – Vyučovanie programovania.  
V rámci siete naši študenti externého doktorandského štúdia navštívili: Univerzitu Loránda 
Eötvösa (ELTE) v Budapešti, 

Mobility mali trvanie jedného semestra, príp. jedného mesiaca. Podrobnosti sa 
nachádzajú v tabuľke č. 7 prílohy č. 2 smernice. 
 
Zapojenie zamestnancov do mobilít  

 
V časti Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v a .r. 2009/2010 (s. 31 tejto 

správy) sme uviedli aj mobility administratívnych pracovníkov UJS. Pracovnej návštevy na 
Univerzite v Győri a na Nyugatmagyarországi Egyetem v Soproni sa zúčastnili tri 
pracovníčky z komisie ERASMUS UJS: Veronika Stoffová, Tímea Greschnerová a Adriana 
Kinczerová. Cieľom zahraničnej cesty bola výmena skúsenosti z prípravy a organizovania 
mobilít, príprava študijných programov tak študentských ako aj učiteľských. Dĺžka mobility: 
6 pracovných dní. 

 64



XIV. Hospodárenie Univerzity J. Selyeho 
 

  
Univerzita J. Selyeho od svojho vzniku hospodári ako celok. Na zabezpečenie ekonomických 
činností využíva Finančný informačný systém SOFIA, ktorý umožňuje presnejšiu 
a komplexnejšiu evidenciu nákladov a výnosov, resp. príjmov a výdavkov jednotlivých 
organizačných zložiek.  
Univerzita J. Selyeho v Komárne v roku 2010 viedla účtovníctvo o svojom hospodárení 
v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavali sa  opatrenia MF SR, na základe ktorých sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré 
nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, ako aj účtovné výkazy a rozsah údajov 
určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené 
alebo zriadené za účelom podnikania.  

Analýza príjmov a výnosov 

Príjmy z dotácií z kapitoly MŠ poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy 
V roku 2010 bola výška dotácie zo štátneho rozpočtu určená v súlade s platnou metodikou 
MŠ SR.  
Doplnkovým zdrojom  príjmov UJS v Komárne boli príjmy zo zahraničných darov (dotácií), z 
poplatkov spojených so štúdiom, z príležitostného prenájmu majetku a  poplatky za 
ubytovanie študentov v roku 2010.  
Prehľad o príjmoch z dotácií z kapitoly MŠ SR poskytnutých v rámci dotačnej zmluvy v 
programovej štruktúre obsahuje tabuľka č. 1. Celkový objem dotácie,  ktorý bol poskytnutý 
UJS v rámci dotačnej zmluvy na rok 2010 bol v celkovej výške 3 069 540,- € na bežné 
výdavky a v objeme 400 000,- € na kapitálové výdavky. Objem dotácie zo štátneho rozpočtu 
z kapitoly MŠ  pridelený UJS na základe dotačnej zmluvy v roku 2010 bol 3 469 540,- €. 
Bežná dotácia na uskutočnenie akreditovaných študijných programov na podprograme 07711 
bola vo výške 2 269 354,- €, t.j. 73,93 % z celkovej bežnej dotácie. Dotácia na výskumnú, 
vývojovú alebo umeleckú činnosť na podprograme 07712 bola v celkovom objeme 119 561,- 
€ a pozostávala z dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj – 
podprogram 0771201 vo výške 94 499,- €, z dotácie na úlohy výskumu a vývoja na vysokých 
školách pre rozvoj školstva – podprogram 0771202 – VEGA vo výške 5 894,- € a z dotácie na 
úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva – podprogram 0771205 – 
KEGA vo výške 19 168,- €. Dotácia na rozvoj vysokej školy podprogram 07713 v roku 2010 
nebola poskytnutá. Dotácia na sociálnu podporu študentov podprogram 07715 bola vo výške 
680 625,- € a pozostávala z dotácie na sociálne štipendiá – podprogram 0771501 vo výške 
392 020,- €, z dotácie na motivačné štipendiá – podprogram 0771502 vo výške 73 350,- € 
a z dotácie na podporu stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov vo 
výške 215 255,- €. 
Prostriedky kapitálovej dotácie v objeme 400 000,- € boli poskytnuté na podprograme 07711 
a boli určené na „Rekonštrukciu objektu Ekonomickej fakulty UJS Komárno, Hradná 21„ 
v objeme 150 000,- Eur a „Rekonštrukciu ŠD Čajka – rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
Bratislavská cesta 2, Komárno“ v objeme 250 000,- Eur. 

Príjmy majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠ 
a okrem ŠF EÚ 
Univerzita J. Selyeho v roku 2010 získala dotácie zo zahraničia v celkovej výške 73,96 mil. 
HUF, t.j. 323 212,- €. Dotáciu vo výške 30,46 mil. HUF poskytol Úrad predsedu vlády MR 
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a Nadácia Szülőföld v objeme 43,5 mil. HUF. Táto dotácia sa použila na úhradu mzdových 
a prevádzkových nákladov, na vydávanie skrípt a administráciu webovej stránky UJS.  
Ďalším príjmom zo zahraničia bola dotácia na ERASMUS vo výške 46 007,- €. Celkový 
objem príjmov majúci charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠ a okrem ŠF 
EÚ bol vo výške 461 801,- €. Príjem z podielu 2% dane z príjmov, dary od sponzorov 
predstavovali v roku 2010 sumu 79 781 Eur. Stredoeurópska nadácia poskytla dotáciu vo 
výške 8 000,- Eur na tvorbu nových študijných programov a 4 800,- Eur na nákup vedeckej 
odbornej literatúry. 

Príjmy z dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov na 
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR a z iných 
kapitol štátneho rozpočtu 
Celkový objem finančných prostriedkov získaných z grantov a projektov s finančnou 
podporou EÚ bol v roku 2010 vo výške 4 334 548,- €. Zo štrukturálnych fondov bolo 
poskytnutých 3 878 279,- € a z prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR bolo poskytnutých 
456 269,- €. Údaje obsahuje tabuľka č. 17. Tieto prostriedky boli poskytnuté na zúčtované 
výdavky projektu s názvom: Podpora infraštruktúry Univerzity J. Selyeho v Komárne za 
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Projekt sa realizoval v období od 
1.1.2009 do 31.12.2010. Oprávnené výdavky projektu boli v objeme 4 965 810,26 €. 
Úspešnou realizáciou projektu sa rekonštruovali budovy EF UJS, vybudovalo sa nové 
oplotenie objektu EF UJS, obnovili sa priestory bývalej knižnice v Dôstojníckom pavilóne, 
vybudovalo sa moderné biologické a chemické laboratórium a univerzita získala modernú 
komunikačnú infraštruktúru. 

Výnosy Univerzity J. Selyeho 
Výnosy Univerzity J. Selyeho v rokoch 2009 a 2010 sú uvedené v tabuľke číslo 3. Celkové 
výnosy boli vo výške 6 303 922,- €, z ktorých 99,42 % (6 267 135,- €) tvorili výnosy 
z hlavnej činnosti a 0,58 % (36 787,- €) tvorili výnosy s podnikateľskej činnosti. Univerzita J. 
Selyeho dosiahla výnosy z predaja služieb vo výške 276 633,- € v rámci hlavnej činnosti, 
najväčšia časť výnosov bola za ubytovanie študentov a 35 480,- €  v podnikateľskej činnosti  
za ubytovanie – využitie voľnej kapacity a prenájom priestorov. Príjmy z úrokov boli vo 
výške 308,- € v hlavnej činnosti a 21,- € na účte vedenom pre podnikateľskú činnosť. Iné 
ostatné výnosy boli v roku 2010 vo výške 1 069 631,- € a podrobnejšie sú rozpísané v časti 
„Analýza výnosov vo vybraných oblastiach“. Výnosy z nájmu majetku v roku 2010 boli vo 
výške 13 886,- €. Bežná dotácia na rok 2010,  nedočerpaná bežná dotácia z predchádzajúcich 
rokov a kapitálová dotácia vo výške odpisov vykázaná na účte 691 v roku 2010 bola 
v celkovej výške 4 867 498,- € pričom zúčtovanie dotácia zo ŠR na DN a HM vo výške 
odpisov bolo v objeme   940 920,-€. 

Analýza výnosov vo vybraných oblastiach 
Výnosy  za vybrané oblasti podľa § 92 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách obsahuje 
tabuľka číslo 4.  
Zdrojom výnosov zo školného a poplatkov spojených so štúdiom v roku 2010 boli výnosy za 
prijímacie konanie, rigorózne konanie, za vydanie dokladov o štúdiu, za prekročenie 
štandardnej dĺžky štúdia, za súbežné štúdiu a školné za externé štúdium v magisterskej forme.  
Výnosy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v roku 2010 dosiahli výšku 266 
670,- €. Z tohto objemu bolo školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné 
štúdium vo výške 166 660,- €, výnosy z poplatkov za prijímacie konanie boli  vo výške 82 
501,- €, výnosy z poplatkov za rigorózne konanie dosiahli výšku 13 458,- €, výnosy z 
poplatkov za vydanie dokladov o štúdiu boli vo výške 3 340,- € a výnosy z poplatkov za 
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vydanie diplomu za rigorózne konanie boli vo výške 710,- €. Všetky výnosy sú v súlade so 
zákonom o účtovníctve časovo rozlíšené. 

Štruktúra účtu 384 – Výnosy budúcich období 
Zloženie výnosov budúcich období v rokoch 2009 a 2010 je rozpísané v tabuľke č. 21. Účet 
384 – Výnosy budúcich období vykazuje k 31.12.2010 zostatok vo výške 8 783 673,- €, ktorý 
tvoria zostatky analytických účtov výnosov budúcich období. Analytický účet 384 100 – 
Výnosy budúcich období pozostával z časovo rozlíšených príjmov zo školného, z poplatkov 
za ubytovanie, z príjmov za prevod vlastníckeho práva a z vopred zaplateného nájomného. 
Analytický účet VBO 384 110 – kapitálová dotácia bol vo výške 5 085 936,- € zo ŠR a vo 
výške 3 266 302,- € z prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EU, je to kapitálová dotácia, 
ktorá sa do výnosov účtuje vo výške ročného odpisu. VBO 384 130 – zahraničné granty 
vykazoval zostatok vo výške 28 510,- €, ktorý pozostával z nedočerpaných prostriedkov na 
projekt ERASMUS. 

Analýza nákladov resp. výdavkov 

Celková analýza nákladov 
Prehľad o celkových nákladoch univerzity poskytuje výkaz ziskov a strát. Univerzita sleduje 
oddelene náklady na hlavnú a podnikateľskú činnosť.  
Vyčíslenie nákladov podľa jednotlivých druhov obsahuje tabuľka č. 5. Celkové náklady 
univerzity boli v objeme 5 992 591,- €, náklady z hlavnej činnosti boli v sume 5 967 164,- € 
a náklady z podnikateľskej činnosti boli v objeme 25 427,-€. Náklady hlavnej činnosti 
pozostávali z nákladov za spotrebu materiálu v objeme 536 808,- €, z nákladov za 
spotrebovanú energiu  v objeme 297 296,- €, náklady za opravu a udržiavanie boli v objeme 
225 371,- €, cestovné predstavovalo 28 487,- €. Náklady na reprezentáciu boli v objeme 4 
536,- €, náklady za ostatné služby dosiahli sumu 648 066,- €. Najvýznamnejšou nákladovou 
položkou boli mzdové náklady v objeme 1 627 224,- € predstavovali 27,27% nákladov 
z hlavnej činnosti. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie bolo v objeme 538 960,- €, ostatné 
sociálne poistenie bolo v objeme 3 290,- € a zákonné sociálne náklady boli v objeme 42 685,- 
€. Daň z nehnuteľností bola v objeme 4 765,- € a ostatné dane a poplatky v hodnote 12 942,- 
€, boli to dane a poplatky za komunálny odpad a za neplnenie povinnosti zamestnávania osôb 
so ZPS. V roku 2010 dosiahli ostatné náklady výšku 184 034,- €. Iné ostatné náklady dosiahli 
hodnotu 183 965,- €, boli to náklady za štipendiá doktorandov, bankové poplatky, poistné 
náklady, prospechové štipendiá z vlastných zdrojov a náklady na stravu študentov vo výške 
príspevku. Odpisy v roku 2010 boli v objeme 1 809 842,- €. Poskytnuté dotácie – príspevky 
boli vo výške 2 500,- €. 

Analýza nákladov resp. výdavkov vo vybraných oblastiach 
 
Zamestnanci a mzdové prostriedky  
Podrobnejšie údaje o štruktúre zamestnancov a mzdových prostriedkoch univerzity sú 
uvedené v tabuľke č. 6.  
Z celkového objemu nákladov  na mzdy vo výške 1 570 756,- € bolo 1 407 750,- €, t.j. cca 
89,62 % hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu a 163 006,- €, t.j. cca 10,38% hradených 
z iných zdrojov Z tabuľky č. 6 je zrejmé, že UJS čerpala na úhradu miezd a súvisiacich 
odvodov aj vlastné zdroje a zahraničné zdroje. Čerpanie vlastných zdrojov a zahraničných 
darov na tento účel si vynútia nedostatočná dotácia zo strany MŠ SR.  
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Štipendiá doktorandov 
Na štipendiá doktorandov vrátane odvodov bola v roku 2010 pridelená dotácia vo výške 72 
455,- €, ktorá sa v roku 2010 dočerpala v objeme 63 251,-€. Náklady na štipendiá 
doktorandov sú podrobnejšie rozpísané v tabuľke č. 7. 
 
Systém sociálnej podpory –  sociálne štipendiá 
V roku 2010 bola Univerzite J. Selyeho poskytnutá účelová dotácia na sociálne štipendiá vo 
výške 392 020,- € a k dispozícii bol aj zostatok nedočerpanej dotácie z roku 2009 vo výške 12 
517,- €. Účelová dotácia na sociálne štipendiá sa v roku 2010 čerpala vo výške 339 609,- €. 
Nedočerpaná dotácia k 31. 12. 2010 je vo výške 64 927,- €.   
Údaje obsahuje tabuľka č. 8. 
 
Systém sociálnej podpory –  motivačné štipendiá 
Na motivačné štipendiá bola v roku 2010 poskytnutá dotácia vo výške 73 350,- €. Čerpanie 
motivačných štipendií v roku 2010 bolo v objeme 68 946,- € na základe rozhodnutia 
štipendijné komisie.  V roku 2010 bol dočerpaný zostatok dotácie na motivačné štipendiá 
z roku 2009 vo výške 15 570,- €. Do roku 2011 sa prenáša zostatok dotácie na motivačné 
štipendiá vo výške 19 974,- €. Údaje obsahuje tabuľka č. 20. 
 
Systém sociálnej podpory –  štipendiá z vlastných zdrojov 
V roku 2010 boli pre študentov vyplatené prospechové štipendiá z vlastných zdrojov v 
celkovej výške 0,- € a štipendiá za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia 
v objeme 18 600,- €. Za umeleckú alebo športovú činnosť boli pridelené štipendiá z vlastných 
zdrojov vo výške 19 413,- € a na sociálnu podporu študentov vo výške 1 725,-€. Údaje 
obsahuje tabuľka č. 19. 
 
Systém sociálnej podpory – študentské domovy 
Univerzita J. Selyeho poskytovala v roku 2010 ubytovanie  priemerne pre 432 študentov v ŠD 
Čajka a ŠD Danubius. Dotácia pridelená na ubytovanie študentov v roku 2010 bola v celkovej 
výške 188 884,- €. Čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku ŠD v roku 2010 bolo vo 
výške 148 025,- € na mzdy a odvody z miezd a  na tovary a služby v objeme 479 014,- €. 
Údaje sú v tabuľke č. 9. 
 
Systém sociálnej podpory – stravovanie 
Stravovanie pre všetkých študentov a zamestnancov je zabezpečené už od novembra 2004 
dodávateľským spôsobom. V roku 2010 sa pre študentov vydalo 21 408 jedál. Dotácia zo 
štátneho rozpočtu na jedno teplé jedlo pre študentov bola vo výške 1,- €.  
Cena jedného stravného lístka bola vo výške 1,82€ s DPH za obed a 2,16€ s DPH za večeru. 
Na príspevok ku strave študentov bola v roku 2010 poskytnutá dotácia vo výške 21 029,- € 
a k dispozícii bol aj zostatok dotácie z roku 2009 vo výške 9 948,- €. V priebehu roka 2010 sa 
na stravu študentov čerpala účelová dotácia v objeme 21 408,- €. Nedočerpaná dotácia na 
stravu študentov je vo výške 9 569,- €. Údaje obsahuje v tabuľke č. 10. 

Výdavky a štruktúra obstarávania a technického zhodnotenia 
dlhodobého majetku 
Tabuľka č. 11 obsahuje prehľad zdrojov a tabuľka č. 12 zachytáva výdavky na obstaranie 
a technické zhodnotenie investičného majetku. 
Univerzita J. Selyeho v roku 2010 mala na zabezpečenie svojich investičných zámerov 
k dispozícii zdroje v celkovom objeme 4 517 135,- €, ktoré pozostávali z prostriedkov fondu 
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reprodukcie v objeme 521 598,- €, zo zostatku kapitálovej dotácie z predchádzajúcich rokov 
vo výške 8 540,- € a z kapitálovej dotácie bežného roka vo výške 400 000,- €.  
Kapitálová dotácia pridelená v roku 2010 bolo určená na rekonštrukciu objektu EF UJS a ŠD 
Čajka. Okrem dotácie na rok 2010 mala UJS k dispozícii aj zostatok kapitálovej dotácie 
z roku 2005 vo výške 3 497,- €  na obstaranie insígnií. Zostatok kapitálovej dotácie z roku 
2007 bol vo výške 187,- € na Akademický informačný systém. Z roku 2009 sa do roku 2010 
prenášal zostatok kapitálovej dotácie poskytnutý na projekty KEGA. Tento zostatok sa v roku 
2010 dočerpal, a zostatok vo výške 55,95€ sa po zúčtovaní v roku 2011 odvedie na účet 
MŠVVaŠ SR. 

Vývoj fondov 
Súhrnné informácie o stave fondov univerzity sú uvedené v tabuľke č. 13. UJS v súlade so 
zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách zriadila: 

 rezervný fond, 
 fond reprodukcie, 
 štipendijný fond, 
 sociálny fond. 

Rezervný fond bol v roku 2010 tvorený z výsledku hospodárenia v objeme 355 642,- €. Stav 
fondu k 31. 12. 2010 bol vo výške 708 577,- €. 
Fond reprodukcie sa v roku 2010 zvýšil o odpisy majetku obstaraného z darov zo zahraničia 
a od Úradu vlády SR z predchádzajúcich rokov. Výška odpisov a tým aj tvorba fondu bola 
v roku 2010 vo výške 335 318-€.  
Konečný zostatok fondu k 31. 12. 2010 bol vo výške 325 110,- €. 
Tvorba štipendijného fondu bola vo výške 465 370,- € z dotačných prostriedkov a vo výške 
33 332,- € z príjmov zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium. 
Čerpanie fondu v roku 2010 bolo vo výške vyplatených sociálnych a motivačných štipendií 
a štipendií z vlastných zdrojov v objeme 446 568,- €. Zostatok štipendijného fondu je vo 
výške nedočerpanej dotácie na sociálne štipendiá v objeme 64 927,- € a motivačné štipendiá 
vo výške 19 974,- €, ako aj nedočerpaných prostriedkov na štipendiá z vlastných zdrojov vo 
výške 37 292,- €.  

Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom 
Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠ SR bola v roku 2010 hlavným 
zdrojom financovania UJS. Na základe dotačnej zmluvy boli univerzite poskytnuté tieto 
dotácie: 
 dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 
 dotácia na výskumnú a vývojovú alebo umeleckú činnosť, 
 dotácia na sociálnu podporu študentov. 
Zostatok dotácií môže univerzita použiť v nasledujúcom kalendárnom roku.  
Do roku 2011 sa prenášajú finančné prostriedky v nasledovnej štruktúre podľa dotácií: 
 bežná dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programom bola nedočerpaná 

o 659 391,- €, z toho na pedagogickú prax o 10 927,- €, na štipendiá doktorandov o 4 
579,- € po odpočítaní štipendií za december 2010, 

 bežná dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť bola nedočerpaná 
o 99054,-€, z toho na projekty KEGA o 7 066,- €, na projekty VEGA o 2 310,- € a na 
vedu a výskum o 89 678,- €, 

 dotácia na sociálnu podporu študentov bola nedočerpaná o 95 991,- €, táto čiastka zahŕňa 
nedočerpanú dotáciu na sociálne štipendium vo výške 64 927,- €, nedočerpanú dotáciu na 
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motivačné štipendium vo výške  19 974,- €, nedočerpanú dotáciu na stravu študentov vo 
výške 9 569,- €, zostatok dotácie na kultúrne aktivity a ŠD vo výške 1 521,- €.  

 na rozvoj univerzity je zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2006 vo výške 4,- Eur. 
 kapitálová dotácia bola nedočerpaná vo výške  403 740,- €, je to dotácia pridelená na 

rekonštrukciu objektov vo výške 400 000,- €, zostatok dotácie z roku 2005 na insignie vo 
výške 3 497,- €, zostatok dotácie z roku 2007 na AIS vo výške 187,- € a na projekt KEGA 
z roku 2008 vo výške 56,- Eur. 
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XV. Systém kvality 
 
Zlepšenie kvality a účinnosti vzdelávania je jedným z cieľov lisabonského procesu. Vedenie 
UJS sa zaviazalo že počas svojej vzdelávacej činnosti bude dodržiavať požiadavky normy 
ISO 9001 a bude dbať na plynulý rozvoj systému kvality. Svoju výskumno-vzdelávaciu 
činnosť a procesy, ktoré ju podporujú, prispôsobujeme požiadavkám našich partnerov, pričom 
kladieme dôraz na plynulý rozvoj kvality a na výchovno-vzdelávaciu kultúru, ktorá garantuje 
účinné manažérstvo kvality.  Po dlhom prípravnom procese a splnení náročných kritérií, 
certifikačný orgán každý rok preskúma systém manažérstva kvality pôsobiaci na UJS. 
V dôsledku pozitívneho vyhodnotenia mohlo vedenie univerzity prevziať certifikát systému 
manažérstva kvality, ktorý potvrdzuje, že UJS v odboroch vysokoškolské vzdelávanie, 
realizácia výskumných programov, a vykonávanie iných vzdelávacích aktivít zaviedla 
a uplatňuje systém manažérstva kvality vyhovujúci požiadavkám obsiahnutým v norme EN 
ISO 9001:2008. Neznamená to len formálne splnenie daných kritérií, ale aj to, že univerzita 
má k dispozícií vypracovaný systém manažérstva kvality písomne definovanými procesmi, 
ktoré sme postupne zaviedli do našej každodennej činnosti. Tento systém kritérií pokrýva 
všetky činnosti univerzity počnúc záväzkami vrchného vedenia, cez riadiacu činnosť 
inštitúcie až po vývoj výskumno-vzdelávacích procesov.  
V rámci preskúmania systému manažérstva kvality na Univerzite J. Selyeho môžeme 
potvrdiť, že výskumno-vzdelávacia činnosť ktorá prebieha na UJS: 

- vyhovuje domácim aj medzinárodným požiadavkám; 
- vyhovuje právnym požiadavkám a požiadavkám svojich partnerov;  
- pravidelne skúma účinnosť systému a vývoj inštitúcie a jej činnosť; 

 
Navrhovaný systém 

- zlepšuje vnútorné aj vonkajšie posudzovanie, dobré meno univerzity a zvyšuje jej 
medzinárodné uznanie; 

- zlepšuje vzťahy v kruhu našich partnerov, úradov, a v kruhu spolupracovníkov vnútri 
inštitúcie; 

- zvyšuje účinnosť a kvalitu výsledkov práce; 
- potvrdzuje kvalitu poskytnutých služieb v oblasti vzdelávania a výskumu;  
- pomôže univerzite a vedeniu nájsť svoje slabé a silné stránky. 
- svedčí o tom, že riadiaci orgán a spolu s ním celá inštitúcia je viazaná na kvalitu a 

spokojnosť svojich partnerov. 
 
 a.   Manažment vysokej školy  
Manažment Univerzity J. Selyeho sa usiluje zvýšiť kvalitu vzdelávania prostredníctvom 
zlepšovania systému riadenia kvality. Úsek riadenia kvality na UJS má na starosti nasledovné 
úlohy: manažuje zavedenie Systému riadenia kvality ISO 9001:2009 na UJS, zodpovedá za 
jeho aktualizáciu a certifikáciu, vedie archiváciu manažérstva kvality, pravidelne monitoruje 
spokojnosť partnerov UJS, organizuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov UJS, pripravuje 
materiály pre vnútorný a vonkajší audit manažérstva kvality na UJS, zabezpečuje vnútorné 
audity riadenia kvality, dáva odporúčanie rektorovi na nápravné a preventívne opatrenia 
súvisiace s budovaním, vyhodnocovaním a korigovaním systômu manažérstva kvality v 
zmysle jeho harmonizácie s EN ISO 9001:2008, navrhuje opatrenia a podáva námety na 
zlepšenie v súvislosti so zvyšovaním výkonnosti riadených systémov, koordinuje činnosti 
súvisiacich s príručkou systému kvality. 
Univerzita J. Selyeho aj v roku 2010 vykonal úspešný dozorný audit systému manažérstva 
kvality. 
 b.      Vzdelávanie 
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Študenti Univerzity J. Selyeho  majú nárok v zmysle § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 
131/2002 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadriť svoj názor  ku kvalite výučby 
a k jednotlivým pedagógom.  

Na Univerzity J. Selyeho boli v akademickom roku 2009/2010 skúmané okrem 
hodnotenia pedagogického procesu aj určené oblasti, ako napr. študijné oddelenie, činnosti 
univerzitnej knižnice alebo školská jedáleň. Predpokladom permanentného zvyšovania kvality 
pedagogického pôsobenia všetkých učiteľov fakulty musí byť pravidelné hodnotenie kvality 
práce na základe výsledkov ankiet študentov a sebahodnotiacich procedúr. Študentské ankety, 
v rámci ktorých sa študenti môžu vyjadrovať k obsahu, forme a úrovni pedagogického 
procesu má za cieľ získať spätnú väzbu od študentov na rôzne aspekty vyučovacieho procesu. 
Každý študent tak môže prispieť k zlepšeniu tých stránok výučby v jednotlivých predmetoch 
svojho študijného programu,  ktoré považuje za problémové.  

V akademickom roku 2009/2010 sme pre študentov UJS pripravili elektronický 
dotazník, prostredníctvom ktorého študenti jednotlivých študijných programov 
cez Akademický informačný systém UJS mali možnosť hodnotiť všetky predmety, ktoré mali 
zapísané v danom akademickom roku. Dotazník bol študentom sprístupnený v čase od 
01.06.2010 do 30.06.2010 a vyplniť ho bolo možné iba počas definovaného obdobia. Študenti 
vstupovali do systému a prezentovali svoje názory a postrehy pod svojim identifikačným 
číslom. Týmto spôsobom bolo zabezpečené, že každý študent mohol vyplniť anketu iba raz, 
pričom modul implementovaný v AIS zaručil anonymitu respondentov. Respondentovi bol 
sprístupnený len jemu určený dotazník. Dotazník v elektronickej podobe slúži predovšetkým 
na urýchlenie následného spracovania získaných údajov. Získané podklady a celkové 
vyhodnotenie výsledkov spracovalo oddelenie prorektora pre vzdelávanie a starostlivosť 
o študentov a následne informovalo jednotlivé pracoviská. Závery hodnotenia boli 
premietnuté do výučby na UJS pre nasledujúce obdobie. 
Vytvorený dotazník pozostával z dvoch častí: 
 
I. časť – hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetu (3 otázky ku každému zapísanému 
predmetu) 
II. časť – podmienky štúdia a administrácia (7 otázok) 

 
Otázky v prvej časti sa vzťahovali na celkovú úroveň prednášok a cvičení, nadväznosť 
prednášok a cvičení ako aj jednotlivých predmetov, vyváženosť a efektívnosť využitia času na 
prednáškach, cvičeniach resp. seminároch, či sú študenti vedení k samostatnosti, tvorivosti, 
tímovosti a profesionálnosti, súlad správania sa vyučujúceho s etickým kódexom univerzity, 
využívanie modernej didaktickej techniky a moderných foriem výučby.  

1. Otázka: Ako posudzujete organizačné schopnosti vyučujúcich? 
Otázka sa zaoberala s organizačnými schopnosťami vyučujúceho. Boli sme zvedaví na mieru 
spokojnosti čo sa týka konzultačných hodín, ochoty a pomoci vyučujúcich, podmienok 
spôsobu hodnotenia a skončenia predmetu. 

2. Otázka: Ako posudzujete úroveň prednášok/cvičení z hľadiska kvality 
pedagógov? 
V tejto otázke sme boli zvedaví na hodnotenie úrovne prednášok/cvičení z hľadiska kvality 
jednotlivých pedagógov. Ide o tieto faktory: štýl prednášania učiteľa, pripravenosť, odborná 
práca; miera vzbudenia a udržiavania záujmu študentov, schopnosť aplikácie odborných 
aktualít do vysvetlení, atď.  

3. Otázka: Ako posudzujete úroveň kvality prednášky/cvičenia po obsahovej 
stránke? 
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V poslednej otázke sme sa informovali o úrovni kvality prednášky/cvičenia po obsahovej 
stránke. Položili sme otázky smerujúce k aktuálnosti a zaujímavosti prednášanej tematiky ako 
aj otázky súvisiace s mierou využitia osvojených poznatkov študentmi.  
 
Respondentom bola ponúknutá možnosť na kombinované hodnotenie, t.j. hodnotenie 
pomocou škály a otvorené hodnotenie, kde respondent hodnotil textovou formou. 
Používateľský číselník definoval možností hodnotenia otázky hodnotenej pomocou škály 
takto: 
1 – výborne (maximálna miera súhlasu) 
2 – veľmi dobre (vysoká miera súhlasu) 
3 – dobre (priemerná miera súhlasu) 
4 – dostatočne (nízka miera súhlasu) 
5 – nedostatočne (veľmi nízka miera súhlasu) 

 

Výsledky podľa jednotlivých fakúlt obsahujú tabuľky, v ktorých v stĺpcoch sa nachádzajú 
mená vyučujúcich pedagógov a jednotlivé otázky, resp. hodnotenia k daným otázkam. Po 
riadkoch sa nachádzajú jednotlivé predmety, ktoré sú hodnotené podľa všetkých troch otázok. 
Vcelku môžeme skonštatovať, že tabuľka nám ponúka prehľad o hodnotení predmetu 
vyučovaného príslušným pedagógom. A tiež z tabuľky je zrejmé, že koľkí zodpovedali otázky 
položené k jednotlivým predmetom. 
Detailné výsledky týkajúce sa pedagógov sa nachádzajú v tabuľke jednotlivých fakúlt, ktoré 
viď v prílohe. Výsledky ankety boli prezentované vedeniu Univerzity J. Selyeho. 

Súhrnné informácie obsahuje aj doleuvedená tabuľka, v ktorej sú uvedené hodnoty pre 
jednotlivé otázky v dotazníku: 

                  Tabuľka 15: 

Fakulta 1. otázka 2. otázka 3. otázka 
EF 2,16 2,19 2,23 
PF 1,94 2,16 2,18 

RTF   1,97 

V druhej časti sme boli zvedaví aj na mieru spokojnosti študentov Univerzity J. Selyeho s 
jednotlivými aspektami štúdia. Informovali sme sa, ako celkovo hodnotia študenti našu 
univerzitu, aké majú skúsenosti so štúdiom na UJS, berúc do úvahy všetky faktory. 
Respondenti sa postupne venovali siedmym zložkám študentského života:  

- činnosť študijného oddelenia (ďalej ŠO) - Do akej miery ste spokojný s prístupom 
zamestnancov ŠO pri vybavovaní svojich povinností týkajúcich sa štúdia, s 
poskytnutím informácií ŠO študentom, s ochotou a pripravenosťou zamestnancov ŠO? 

- činnosť príslušného dekanátu -  Do akej miery ste spokojný s prístupom zamestnancov 
jednotlivých dekanátov pri vybavovaní svojich žiadostí týkajúcich sa štúdia, s 
poskytnutím informácií študentom, s ochotou a pripravenosťou zamestnancov 
dekanátu? 

- tok informácií na UJS - Do akej miery ste spokojný s poskytnutými informáciami 
dekanátu a ŠO? 

- činnosť Univerzitnej knižnice UJS (ďalej UK) - Do akej miery ste spokojný 
s prístupom zamestnancov UK, dostupnosť študijnej literatúry, poskytovanie 
výpožičných a ďalších služieb?) 
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- činnosť Centra informačných služieb (ďalej CIS) - Do akej miery ste spokojný 
s poskytnutými službami CIS: karta ISIC, prihlasovacie mená, heslá, poskytovanie 
ďalších služieb a s prístupom zamestnancov CIS? 

- činnosti Študentského domova UJS (ďalej ŠD) - Do akej miery ste spokojný s úrovňou 
ubytovacích podmienok, s podmienkami na prípravu, oddych, poskytovanie ďalších 
služieb a s prístupom zamestnancov? 

- činnosti školskej jedálne - Do akej miery ste spokojný s kvalitou jedla, s veľkosťou 
podávanej porcie jedla, s s ponúknutým sortimentom, s obsluhou? 

 
Dotazník obsahoval kombinované otázky jednak s možnosťou hodnotenia pomocou 

škály, ale aj otvorené otázky, kde respondent hodnotil textovou formou. 
Používateľský číselník definoval možností hodnotenia otázky hodnotenej pomocou škály 
takto: 
1 – veľmi vysoký stupeň kvality (maximálna miera súhlasu) 
2 – vysoký stupeň kvality (vysoká miera súhlasu) 
3 – stredný stupeň kvality (priemerná miera súhlasu) 
4 – nízky stupeň kvality (nízka miera súhlasu) 
5 – veľmi nízky stupeň kvality (veľmi nízka miera súhlasu) 
 
Výsledky študentov spokojnosti administratívnych oblasti UJS obsahuje doleuvedená 
tabuľka. Študenti Fakulty reformovanej teológie nehodnotili túto časť ankety. Prieskum 
ukázal, že študenti sú mierne spokojní s podmienkami študentského života a administrácie  
na UJS.  
                   Tabuľka 16: 
 

Sektor Hodnotenie 
študentom 

PF 

Hodnotenie 
študentom 

EF 
Študijné oddelenie 2,62 2,6 
Dekanát 2,38 2,34 
Tok informácií 2,4 2,88 
UK 2,95 2,75 
CIS 2,67 2,74 
Študentský domov 2,4 2,67 
Školská jedáleň 2,57 2,95 

 
Do prieskumu v akademickom roku 2009/2010 sa zapojilo relatívne málo 

respondentov: 126 z celkového poctu 2405 študentov UJS, z toho spolu bolo hodnotených 
383 predmetov a 101 učiteľov. Hodnotenie kvality v letnom semestri v tomto akademickom 
roku prebiehala v zúženom rozsahu, s cieľom otestovať funkcionalitu a následne zhodnotiť 
systém a zabezpečiť jeho prípadné úpravy tak, aby bol od akademického roka 2010/2011 
využiteľný v plnom rozsahu. Práve preto počet vyplnených dotazníkov bol vzhľadom k 
reálnemu počtu študentov študujúcich na UJS nízky, vyskytli sa viaceré technické problémy s 
aktivovaním dotazníka v akademickom informačnom systéme, študentom neboli v čas 
poskytnuté inštrukcie o postupe vyplnenia dotazníka, ktoré ovplyvnili využívanie dotazníka. 
V 2010/2011 akademickom roku sa plánuje hodnotenie kvality výučby v priebehu posledného 
týždňa výučbového obdobia a potrvá až do konca skúšobného obdobia aktuálneho semestra.  

 
 c.       Tvorivá činnosť 
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UJS dvakrát do roka vykonáva kontrolu a sumarizáciu vedeckých aktivít vedecko-
pedagogických pracovníkov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na 
UJS podľa kritérií Akreditačnej komisie SR. V rámci kontroly sa aj v roku 2010 vyplňoval 
dokument „Vedecká činnosť VŠ učiteľa na UJS“ za kalendárny rok 2010: 2010L - prvý 
polrok (od 1.1.2010 do 30.6.2010) a 2010Z - druhý polrok (od 1.7.2010 do 31.12.2010). 
Kategórie vedeckých výstupov A, B, C a D v dokumente sa určovali podľa stanovených 
kritérií jednotlivých oblastí výskumu pre účely komplexnej akreditácie (Podrobné pravidlá 
hodnotenia Akreditačnej komisie, dostupné aj na web-stránke UJS: 
http://www.selyeuni.sk/index.php/sk/veda-a-vyskum/akreditacia-vedecko-vyskumnej-
cinnosti.html). Do dokumentu sa nezaraďovali položky, pri ktorých je pri mene vyučujúceho 
uvedená iná adresa ako UJS, alebo danú činnosť nevykonával ako zamestnanec UJS. Do 
dokumentu sa nezaraďovali ani položky, o ktorých zamestnanec nemá dokumentačný 
materiál. Dokumentačný materiál k vyplneným tabuľkám sa uchováva na katedrách a je 
pripravený k nahliadnutiu. Do dokumentu sa nezaraďujú činnosti, ktoré pretrvávajú 
z predošlých rokov – uviedli sa len v prípade, že išlo o nové poverenie z roku 2010. 
Z tabuliek „Vedecká činnosť VŠ učiteľa na UJS“ sa dvakrát do roka pripravuje sumarizačná 
tabuľka, ktorá sleduje vývoj počtu publikačnej činnosti, počtu projektov, počtu položiek z 
ostatných aspektov prostredia a počtu ocenení.  
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XVI. Kontaktné údaje  

 
Univerzita J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno,  
IČO: 37 961 632, DIČ: 2021771543  
kontakt:  
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy a informatizáciu  

tel.: 035/3260 601, e-mail: stoffav@selyeuni.sk.  
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD., prorektor pre rozvoj  

tel.: 035/3260 636, e-mail: okenkai@selyeuni.sk.  
PaedDr. Melinda Nagy, PhD., prorektorka pre vedu, výskum a akreditácie  

tel.: 035/3260 602, e-mail: nagym@selyeuni.sk.  
RNDr. Peter Csiba, PhD., prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov  

tel.: 035/3260 807, e-mail: csibap@selyeuni.sk.  
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XVII. Sumár 
 

V roku 2010 na Univerzite J. Selyeho nastali zmeny vo vedení UJS. V snahe maximalizovať 
vedecký výkon a v snahe vyhovieť akreditačným požiadavkám na UJS boli prijaté aj početné 
opatrenia. Aktivity sa vyvíjali v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja UJS. 
V prehľade najdôležitejších udalostí UJS je uvedený výber aktivít pre študentov, 
zamestnancov a pre verejnosť: 3 vedecké aktivity pre študentov, 9 medzinárodných 
konferencií, 2 domáce konferencie, 1 sympózium, 1 medzinárodné pracovné stretnutie 
projektového tímu. Ďalej 1 letnú školu, a 1 fotografickú súťaž, čo tiež boli aktivity hlavne pre 
študnetov a verejnosť. Rozvoj vzťahov s verejnosťou, ktoré UJS vykonáva v rámci svojich 
aktivít, jednoznačne smerujú k propagácii hlavného poslania UJS – vzdelávania mladej 
generácie a ostatných odborníkov pre oblasti v ktorých máme akreditované študijné 
programy. Prezentácia stanovísk a vedeckých výsledkov odborníkov z vlastných radov 
významne ovplyvňuje povesť a budovanie dobrého mena univerzity a verejnej mienky o UJS 
ako nezávislej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie. V tomto procese uvedené činnosti a aktivity 
aj v roku 2010 zohrávali kľúčovú úlohu. 
Na základe analýzy výchovno-vzdelávacej činnosti na UJS v roku 2010 je možné 
konštatovať, že uplynulý rok bol úspešným rokom, v ktorom bol zaznamenaný ďalší 
pozitívny krok v dosahovaní vysokej kvality vzdelávania. V rámci komplexnej akreditácie 
získané študijné programy boli rozšírené o ďalšie dva: III. stupeň maďarského jazyka 
a literatúry – neslovanských jazykov a literatúry a o I. stupeň Misiológie a diakónie – 
v kombinácii studijných odborov teológia a sociálna práca. V úsilí neustáleho skvalitňovania 
študijných programov nemožno poľaviť, ale naopak, treba eliminovať všetky negatívne javy, 
ktoré by spomaľovali proces vývoja. Porovnávaním počtu študentov v roku 2010 s počtom v 
roku 2009 sme zaznamenali mierny pokles. Pripisujeme to hlavne demografickému vývoju 
obyvateľstva, a tomu, že na rozdiel od predošlých rokov už máme zastúpené všetky ročníky 
štúdia. Napriek poklesu celkového počtu študentov považujeme za pozitívum, že počet 
študentov v dennej forme štúdia naďalej narastá – v roku 2010 sa prijalo o 78 študentov viac 
ako v roku 2009. 
Veda a výskum je na UJS nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Ťažisko priorít 
univerzity sa čím ďalej tým viac presúva na úlohy vedy a výskumu, pretože jej výstupy tvoria 
nielen scientometrické ale aj rozpočtové parametre, a obidva podmieňujú existenciu 
univerzity. Ďalej spoločenská autorita a postavenie UJS v rangu univerzít tiež vo významnej 
miere závisí od vedeckých výsledkov. Do vedeckého výskumu sa zapája mnoho 
vysokoškolských učiteľov aj študentov UJS. Máme však rezervy v získavaní vedeckých 
grantov, projektov ako aj v oblasti vedeckej spolupráce na medzinárodnej úrovni. V roku 
2010 bolo na univerzite riešených 6 vedeckých projektov podporovaných z domácich 
grantových schém – 2 projekty VEGA, 4 projektov KEGA. Z ďalších domácich grantov sa 
riešili 4 projekty. Zo zahraničných vedeckých grantov sme získali tri projekty od Maďarskej 
akadémie vied. Z ostatných zahraničných grantov sa podarilo získať 9. Priemerný počet 
vedeckých projektov, na ktorých participoval jeden tvorivý zamestnanec UJS je 0,3. 
Priemerný počet všetkých projektov, na ktorých participoval jeden tvorivý zamestnanec UJS 
je 1,1. UJS v roku 2010 získala granty s cca. 43,8 percentnou úspešnosťou. 
Univerzita J. Selyeho od svojho vzniku hospodári ako celok. Univerzita J. Selyeho 
v Komárne v roku 2010 viedla účtovníctvo o svojom hospodárení v súlade so zákonom 
o účtovníctve a dodržiavali sa  opatrenia MF SR, na základe ktorých sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené za účelom podnikania. Univerzita sleduje oddelene náklady na 
hlavnú a podnikateľskú činnosť. Celkové náklady univerzity boli v objeme 5 992 548,- €, 
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náklady z hlavnej činnosti boli v sume 5 967 121,- € a náklady z podnikateľskej činnosti boli 
v objeme 25 427,-€. Najvýznamnejšou nákladovou položkou boli mzdy zamestnancov 
v objeme 1 627 224,- € predstavovali 27,27 % nákladov z hlavnej činnosti. UJS čerpala na 
mzdy a súvisiace odvody aj z vlastných zdrojov a zo zahraničných zdrojov. Čerpanie z 
vlastných zdrojov a zo zahraničných darov na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov 
vynucuje nedostatočná dotácia zo strany MŠ SR. 
Vedenie UJS sa zaviazalo že okrem kritérií komplexnej akreditácie počas svojej vzdelávacej 
činnosti bude dodržiavať požiadavky normy ISO 9001 o manažmente kvality organizácie. 
V súvislosti s tým certifikačný orgán aj v roku 2010 preskúmal systém manažérstva kvality 
pôsobiaci na UJS. Na základe pozitívnych výsledkov hodnotenia UJS mohlo prevziať 
certifikát systému manažérstva kvality, ktorý potvrdzuje, že UJS v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, realizácie výskumných programov, a vykonávania iných vzdelávacích aktivít 
zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality ktorý vyhovuje požiadavkám ktoré sú 
vyjadrené v norme EN ISO 9001:2008.  
 

 78



XVIII.       Obsah  
 

I. Obal.........................................................................................................................................1 

II. Úvodný list.............................................................................................................................2 

III. Základné informácie o UJS...................................................................................................3 

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí UJS za rok 2009..............................................................8 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní..................................................16 

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania................................................................30 

VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UJS.................................31 

VIII. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov............................................43 

IX. Zamestnanci UJS................................................................................................................44 

X. Podpora študentov................................................................................................................48 

XI. Podporné činnosti UJS........................................................................................................55 

XII. Rozvoj UJS........................................................................................................................60 

XIII. Medzinárodné aktivity UJS..............................................................................................62 

XIV. Hospodárenie UJS............................................................................................................65 

XV. Systém kvality...................................................................................................................71 

XVI. Kontaktné údaje...............................................................................................................76 

XVII. Sumár..............................................................................................................................77 

XVIII. Obsah ............................................................................................................................79 

XIX. Prílohy..............................................................................................................................80 
 
 
 
 
 
 
 

 79



 80

XIX. Prílohy 
 

Príloha č. 1.:  Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UJS, ktoré nastali v  roku 2010 
Príloha č. 2.:  Tabuľková príloha č. 2 k smernici č. 8/2010-R 
Príloha č. 3.:  Tabuľková príloha č. 3 k smernici č. 8/2010-R 



Príloha č. 1.  
 
 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UJS,  
ktoré nastali v  roku 2010 

 
 

 
Vnútorný dokument 

číslo: 
 

Názov dokumentu: 
 

platnosť od: 
 

0/2010 
 

Smernica rektora č. 0/2010 15.01.2010 

1/2010 Príkaz rektora č.1 
O školnom a poplatkoch o štúdiu 

01.07.2010 

2/2010 Príkaz rektora č.2 
Vyčistení registra poistencov 

16.07.2010 

3/2010 Príkaz rektora č.3 
O skompletizovaní osobných spisov 

16.07.2010 

4/2010 Dodatok č.1 k štipendijnému 
poriadku 

01.09.2010 

5/2010 Všeobecné zásady doktorandského 
štúdia 

08.09.2010 

6/2010 Všeobecné zásady rigorózneho 
konania 

08.09.2010 

7/2010 
 

Smernica rektora č. 7/2010 
o uznávaní dokladov... 

15.10.2010 

8/2010 
 

Štatút Študentskej samosprávy 08.11.2010 

9/2010 
 

Príkaz rektora č. 4/2010 
(finančné záležitosti) 

29.11.2010 

10/2010 
 

Smernica rektora  
O požičiavaní prenosných počítačov 

10.12.2010 

11/2010 
 

Dodatok č. 2. k Štipendijnému 
poriadku UJS v Komárne 

1.12.2010 

12/2010 
 

Smernica rektora č. 12/2010 
O verejnom obstarávaní 

30.3.2010 

13/2010 
 

Dodatok k Smernici rektora č. 
1/2007 

24.08.2010 

 



Príloha č. 2
k smernici č. 8/2010-R

k výročnej správe o 
činnosti za rok 2010



cudzinci občania SR cudzinci
Pedagogická 1 569 4 271 2 846

fakulta 2 229 3 166 0 398
1+2

3
spolu 798 7 437 2 1244

Ekonomická 1 499 1 260 6 766
fakulta 2 189 2 133 4 328

1+2
3

spolu 688 3 393 10 1094
Reformovaná teologická 1 5 5

fakulta 2 0
1+2 26 28 54

3 9 0 2 4 15
spolu 40 28 2 4 74

1 1073 5 531 8 1617
2 418 5 299 4 726

1+2 26 28 0 0 54
3 9 0 2 4 15

1526 38 832 16 2412

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2010
Fakulta

Stupeň                        
štúdia

Denná forma Externá forma
Spolu



Stupeň 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 728 972 1034 938 996 1078
2 36 35 260 473 477 477
3 4 9 9 13 9

spolu 764 1011 1303 1420 1486 1564

Stupeň 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 766 1071 954 957 672 539
2 29 43 136 310 375 303
3 4 3 2 15 6

spolu 795 1118 1093 1269 1062 848

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010
spolu - vš 1559 2121 2384 2678 2520 2412
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

V dennej aj v externej forme

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)

Denná forma

Externá forma



občania SR cudzinci občania SR cudzinci
Pedagogická 1 119 2 94 0 215

fakulta 2 106 1 103 210
1+2 0

3 0
spolu 225 3 197 0 425

Ekonomická 1 95 89 184
fakulta 2 110 80 190

1+2
3

spolu 205 0 169 0 374
Reformovaná teologická 1

fakulta 2
1+2 8 3 11

3 4 1 1 6
spolu 12 4 1 0 17

1 214 2 183 399
2 216 1 183 400

1+2 8 3 0 11
3 4 1 1 6

spolu 442 7 367 0 816

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

spolu

Tabuľka č. 2: Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v 
akademickom roku 2009/2010

Fakulta
Stupeň                
štúdia

Denná forma Externá forma
Spolu



Podskupina študijného odboru
Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 390 366 269 269 254 0,94 1,00 0,94 0,65
humanitné vedy 60 24 20 20 21 0,40 1,00 1,05 0,35

umenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spoločenské a behaviorálne vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ekonómia a manažment 250 292 280 280 213 1,17 1,00 0,76 0,85

právo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ekologické a environmentálne vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a komunikácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
poľnohospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lesníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
veterinárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vodné hospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lekárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zubné lekárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
farmaceutické vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osobné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dopravné a poštové služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spolu 700 682 569 569 488 0,97 1,00 0,86 0,70

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 
stupni v roku 2010

Denná forma



Externá forma

Podskupina študijného odboru
Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 170 167 48 46 46 0,98 0,96 1,00 0,27
humanitné vedy 60 0 0 0 0 0 0 0 0

umenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spoločenské a behaviorálne vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ekonómia a manažment 130 125 120 120 78 0,96 1,00 0,65 0,60

právo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
poľnohospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lesníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
veterinárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vodné hospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lekárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zubné lekárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
farmaceutické vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osobné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dopravné a poštové služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spolu 360 292 168 166 124 0,81 0,99 0,75 0,34



Podskupina študijného odboru
Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 190 125 125 121 115 0,66 0,97 0,95 0,61
humanitné vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

umenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ekonómia a manažment 150 84 84 84 83 0,56 1,00 0,99 0,55

právo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

veterinárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodné hospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lekárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zubné lekárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

farmaceutické vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

osobné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dopravné a poštové služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0

informatické vedy, informačné 
a komunikačné technológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spolu 340,00 209,00 209,00 205,00 198,00 0,61 0,98 0,97 0,58

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2010

Denná forma



Podskupina študijného odboru
Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 80 97 97 95 90 1,21 0,98 0,95 1,13
humanitné vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

umenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ekonómia a manažment 100 62 60 59 53 0,62 0,98 0,90 0,53

právo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

veterinárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodné hospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lekárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zubné lekárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

farmaceutické vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

osobné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dopravné a poštové služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0

informatické vedy, informačné 
a komunikačné technológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spolu 180,0 159,0 157,0 154,0 143,0 0,88 0,98 0,93 0,79

Externá forma



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 209 209 203 191
humanitné vedy 0 0 0 0

umenie 0 0 0 0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0 0 0 0
žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 141 140 140 133

právo 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

veterinárske vedy 0 0 0 0
vodné hospodárstvo 0 0 0 0

lekárske vedy 0 0 0 0
zubné lekárstvo 0 0 0 0

farmaceutické vedy 0 0 0 0
nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0

osobné služby 0 0 0 0
dopravné a poštové služby 0 0 0 0

bezpečnostné služby 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0

informatické vedy, informačné 
a komunikačné technológie 0 0 0 0

spolu 350 349 343 324

V tom počet absolventov vysokej školy



V tom počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Podskupina študijných 

odborov
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis
učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 7 7 7 7
humanitné vedy 0 0 0 0

umenie 0 0 0 0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0 0 0 0
žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 1 0 0 0

právo 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

veterinárske vedy 0 0 0 0
vodné hospodárstvo 0 0 0 0

lekárske vedy 0 0 0 0
zubné lekárstvo 0 0 0 0

farmaceutické vedy 0 0 0 0
nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0

osobné služby 0 0 0 0
dopravné a poštové služby 0 0 0 0

bezpečnostné služby 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0

informatické vedy, informačné 
a komunikačné technológie 0 0 0 0

spolu 8 7 7 7



Podskupina študijného 
odboru

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

humanitné vedy 5 8 8 5 4 1,60 0,63 0,80 0,80
umenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ekonómia a manažment 0 0 0 0 0 0 0 0 0

právo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

veterinárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodné hospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lekárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zubné lekárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

farmaceutické vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

osobné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dopravné a poštové služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spolu 5 8 8 5 4 1,60 0,63 0,80 0,80

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2010

Denná forma



Podskupina študijného 
odboru

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

humanitné vedy 5 2 2 2 3 0,40 1,00 1,50 0,60
umenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ekonómia a manažment 0 0 0 0 0 0 0 0 0

právo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

veterinárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodné hospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lekárske vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zubné lekárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

farmaceutické vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

osobné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dopravné a poštové služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spolu 5 2 2 2 3 0,40 1,00 1,50 0,60

Externá forma



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0 0 0 0

humanitné vedy 8 8 3 3
umenie 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 0 0 0 0

právo 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

veterinárske vedy 0 0 0 0
vodné hospodárstvo 0 0 0 0

lekárske vedy 0 0 0 0
zubné lekárstvo 0 0 0 0

farmaceutické vedy 0 0 0 0
nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0

osobné služby 0 0 0 0
dopravné a poštové služby 0 0 0 0

bezpečnostné služby 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 0 0 0 0

spolu 8 8 3 3

V tom počet absolventov vysokej školy



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0 0 0 0

humanitné vedy 1 1 1 1
umenie 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 0 0 0 0

právo 0 0 0 0
vedy o neživej prírode 0 0 0 0
vedy o živej prírode 0 0 0 0

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

veterinárske vedy 0 0 0 0
vodné hospodárstvo 0 0 0 0

lekárske vedy 0 0 0 0
zubné lekárstvo 0 0 0 0

farmaceutické vedy 0 0 0 0
nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0

osobné služby 0 0 0 0
dopravné a poštové služby 0 0 0 0

bezpečnostné služby 0 0 0 0
obrana a vojenstvo 0 0 0 0

logistika 0 0 0 0
matematika a štatistika 0 0 0 0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 0 0 0 0

spolu 1 1 1 1

V tom počet uchádzačov zo zahraničia



z toho počet študentov

stupeň

ktorým vznikla 
v ak. roku 
2009/2010 
povinnosť 

uhradiť školné

ktorým vznikla 
povinnosť 

uhradiť školné 
v externej 

forme

ktorým vznikla 
povinnosť 

uhradiť školné 
za prekročenie 

štandardnej 
dĺžky štúdia

cudzincov, 
ktorí 

uhrádzajú 
školné

ktorým bolo 
školné 

odpustené

ktorým bolo 
školné 
znížené

denná forma 1 107 0 107 2 1 4 8 25
2 17 0 17 0 1 7 6 3

1+2 6 0 6 0 0 3 3 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0

spolu denná forma 130 0 130 2 2 14 17 28
externá forma 1 151 96 150 0 1 26 35 27

2 361 361 0 2 0 2 7 6
1+2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 4 0 0 0 0 0 0
spolu externá forma 516 461 150 2 1 28 42 33
spolu denná a 
externá forma 646 461 280 4 3 42 59 61

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2009/20010)

Forma štúdia

Počet študentov Počty študentov

Počet 
žiadostí o 
zníženie 
školného

Počet 
žiadostí o 
odpusteni

e 
školného
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denná 650 650 650 650 650 650 1000 1000 2000 1000 1000 2000
externá 650 650 650 650 650 650 1000 1000 2000 1000 1000 2000
denná 650 650 650 650 650 650 650 650 650 1000 1000 2000 1000 1000 2000
externá 650 650 660 650 650 660 650 650 660 1000 1000 2000 1000 1000 2000
denná 650 650 650 650 650 650 1000 1000 2000 1000 1000 2000
externá 650 660 650 660 650 660 1000 1000 2000 1000 1000 2000

fakulta 8

fakulta 9

fakulta 4

fakulta 5

fakulta 6

fakulta 7

minimálne

EF

PF

RTF

Tabuľka č. 5: Školné určené na akademický rok 2010/2011

Fakulta Forma

Občania SR Cudzinci (mimo EHS)
maximálne priemerné minimálne maximálne priemerné



programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

PF 8 38 3 10 1
EF 7 35

spolu 15 73 3 10 1

v roku 2008/2009 8 35 3 28 0 14
rozdiel 7 38 3 25 10 13
rozdiel v % 87,5 108,57 100 89,29 100 92,86

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilt - študenti v akademickom roku 2009/2010

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický počet 
prijatých 
študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov



P.č.
Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum 
začiatku 
konania

Dátum 
predloženia 
ministrovi

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie)
1
2
3
4

Inauguračné konanie
V tom počet 

žiadostí mimo 
vysokej školy

počet neskončených konaní: stav k 1.1.2010
počet neskončených konaní: stav k 31.12.2010
počet iných skončení konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

celkový počet schválených priemerný vek
priemerný vek schválených uchádzačov na 
vymenovanie za profesorov 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora



P.č.
Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum 
začiatku 

Dátum 
udelenia 

Zamestnanec vysokej 
školy (áno/nie)

1
2
3
4

Habilitačné konanie
V tom počet 
žiadostí mimo 
vysokej školy

počet neskončených konaní: stav k 1.1.2010
počet neskončených konaní: stav k 31.12.2010
počet iných skončení konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod)

celkový počet schválených priemerný vek
priemerný vek schválených uchádzačov na 
vymenovanie za docentov

Tabuľka č. 8: Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent za rok 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 
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

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

Zamestnanec
Fyzický 
počet

Vyjadrené 
úväzkom

vš učiteľ nad 65 rokov 0 0
ostatní 0 0
spolu 0 0

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2010

Počet miest obsadených bez výberového konania



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2010

Fakulta Spolu
Profesori, 
docenti s 

DrSc.

Docenti, bez 
DrSc.

Učitelia s 
DrSc.

Ostatní s 
vedeckou 

hodnosťou

Ostatní bez 
vedeckej 
hodnosti

EF 28,15 4 1,2 0 7 15,95
RTF 8 2 4 0 2 0
PF 50,3 8,4 11,95 0 21,95 8

spolu 86,45 14,4 17,15 0 30,95 23,95

podiel v % 100,0% 17% 20% 0% 36% 28%
v roku 2009 85 14 16 0 25 30
rozdiel v % 2% 3% 7% 0 24% -20%

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

EF
PF 21 120 48 6 20 16
RTF

spolu 21 120 48 6 20 16

v roku 2008/2009 25 136 64 5 0 40
rozdiel 4 16 16 1 20 24
 rozdiel v %  16      11,76 25 20 100 60

Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilt - zamestnanci v akademickom roku 2009/2010

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 
prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov



Typ práce
Počet 

predložených 
prác

Počet 
obhájených 

Fyzický počet 
školiteľov prác

Fyzický počet 
školiteľov prác 

bez PhD.

Fyzický počet 
školiteľov prác 

(odborníci z 
praxe)

bakalárska 420 402 86 38 17
diplomová 417 414 70 18 21
dizertačná 3 3 3 0 3
rigorózna 29 26 14 0 4

spolu 869 845 56 45

Tabuľka č. 12: Informácie o prácach predložených na obhajobu 
v roku 2010



Kategória
fakulta

AAA, AAB,
 ABA, ABB

ACA, ACB, 
BAA, BAB, 
BCB, BCI, 
EAI, CAA, 

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

v roku 2009 13 7 9 3 1 0 221 254
rozdiel -8 12 9 10 -1 0 3 25
rozdiel v % 61,54 171,43 100,00 333,33 100,00 0,00 1,35 9,84

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2010



Tabuľka č. 14: Zaznamenaná umelecká činnosť vysokej školy za rok 2010

Kategória fakulta Z** Y** X**
EF 0 0 0
PF 0 0 0
RTF 0 0 0

spolu 0 0 0

v roku 2009 0 0 0
rozdiel 0 0 0
rozdiel v % 0 0 0

Zdroj: CVTI/CREPC



1. stupeň
Študijný odbor Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu

1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika PF predškolská a elementárna pedagogika DE MS* Bc.
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v DE MS* Bc.
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo histórie (v kombinácii) DE MS* Bc.
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo informatiky (v kombinácii) DE MS* Bc.
1.1.3. Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov

PF učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) DE
MS* Bc.

1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v 
kombinácii)

DE
MS* Bc.

1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo matematiky ( v kombinácii) DE MS* Bc.
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v DE MS* Bc.

1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v 
kombinácii)

DE
MS* Bc.

1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo biológie (v kombinácii) DE MS* Bc.
3.3.16. Ekonomika a manažment podniku EF podnikové hospodárstvo a manažment DE MS* Bc.
2.1.12. Teológia RTF misiológia, diakonia DE MS* Bc.

2. stupeň
Študijný odbor Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu

1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika PF učiteľstvo pre primárne vzdelávanie DE MS* Mgr.
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v DE MS* Mgr.
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo histórie (v kombinácii) DE MS* Mgr.
1.1.3. Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov

PF učiteľstvo informatiky (v kombinácii) DE
MS* Mgr.

1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) DE MS* Mgr.

1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v 
kombinácii)

DE
MS* Mgr.

1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo matematiky (v kombinácii) DE MS* Mgr.
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov PF učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v DE MS* Mgr.
3.3.15. Manažment EF riadenie podniku DE MS* Mgr.

Spojený 1. a 2. stupeň
Študijný odbor Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu

2.1.12. Teológia RTF reformovaná teológia DE MS* Mgr.

3. stupeň
Študijný odbor Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu

2.1.29. Neslovanské jazyky a literatúry PF maďarský jazyk a literatúra DE MS* PhD.
2.1.12. Teológia RTF teológia DE MS*A PhD.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov k 1.9.2010



Pozastavené práva

Stupeň Študijný odbor Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu
III. neslovanské jazyky a literatúry Pedagogická fakulta Maďarský jazyk a literatúra D,E PhD.

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov
s pozastaveným právom k 31. 12. 2010



Fakulta Odbor

Tabuľka č. 17: Zoznam akreditácii habilitačného konania a 
konania na vymenúvanie profesorov  (k 31.12.2010)



Fakulta Odbor Dátum pozastavenia

Tabuľka č. 18: Zoznam akreditácii habilitačného konania 
a konania na vymenúvanie profesorov

(pozastavené k 31. 12. 2010)



Súťaž / objednávka, ponuka/grantová schéma / spolupráca s podnikateľskou praxou
SR / zahraničie
Agentúra / poskytovateľ - program, v rámci ktorého sa projekt podporil, ak existuje

P.č. Fakulta Názov projektu 
Získané FP do 
31.12. v eur

Poznámka

1 PF
Rozdelenie postupností 

a zovšeobecnené hustoty množín 
prirodzených čísiel

4297 VEGA

2 PF
Československá republika a 

maďarská menšina na Slovensku 
(1918-1929)

1597 VEGA

3 PF
Elektronická podpora vyučovania 

programovania
10 063 KEGA

4 PF
Terminologická kultúra v oblasti 

elektronického vzdelávania
6 431 KEGA

5 PF
Porovnávací výskum a prognóza 
počtu maďarských obyvateľov 

Karpatskej kotliny do roku 2011
3 496 MAV

6 PF
Teória a metodika školskej telesnej 

výchovy
1660 KEGA

7 PF
Kultúrne dedičstvo maďarov žijúcich 
na Slovensku - Balady nitrianskeho 

kraja
1 656 MAV

8 PF Biometria živočíchov a človeka 1014 KEGA

9 PF
Plánovanie, realizovanie a 

hodnotenie procesov vyučovania 
jazykov vo viacjazyčnom prostredí

552 MAV

Tabuľka č. 19: Výskumné granty získané v roku 2010



Členenie:
typ

domáce / zahraničné

Poskytovateľ
 Právna forma, štát 

sídla

P.č. Fakulta Názov projektu 
Získané FP do 
31.12. v eur

Poznámka

1
Projekt je 

celouniverzitný
Vydávanie publikácií 420 Pro Selye Univerzitas

2
Projekt je 

celouniverzitný
Tvorba nových študijných 

programov na Univerzite J. Selyeho
8 000 Stredoeurópska nadácia

3
Projekt je 

celouniverzitný

Zabezpečenie najnovšej vedeckej a 
odbornej literatúry pre študentov 

UJS
4 800 Stredoeurópska nadácia

4
Projekt je 

celouniverzitný
Naturbild - Natur und Technik in 

frühen Bildungprozessen
1 965 Európska komisia

5
Projekt je 

celouniverzitný

Dotácia prevádzkových nákladov 
UJS na rok 2010

Mzdové náklady za jún
110 392

Kancelária ministerstva 

6
Projekt je 

celouniverzitný
Tvorba učebných textov UJS 3 680

Kancelária fondu 
"Szülőföld Alap" - MR

7
Projekt je 

celouniverzitný
Dotácai prevádzkových nákladov 

UJS
128 790

Kancelária fondu 
"Szülőföld Alap" - MR

8
Projekt je 

celouniverzitný
Dotácai prevádzkových nákladov 

UJS
25 758

Kancelária fondu 
"Szülőföld Alap" - MR

9
Projekt je 

celouniverzitný
Tvorba učebných textov UJS 1 840

Kancelária fondu 
"Szülőföld Alap" - MR

10
Projekt je 

celouniverzitný
Multiculturalism beyond borders 852

International Visegrad 
Fund

11
Projekt je 

celouniverzitný

Erasmus program - Mobilita 
študentov, učiteľov a pracovníkov 

vysokej školy
5 279 NK - Erasmus

12
Projekt je 

celouniverzitný
Ceepus Network 1 410 NK - Ceepus

13
Projekt je 

celouniverzitný

Dotácia účastnických a 
registračných poplatkov a 
cestovných výdavkov na 

Debrecínsku letnú univerzitu 

1 700
Ministerstvo verejnej 
správy a Ministerstvo 

spravodlivosti

14 PF Teória čísile a jej aplikácie 1 494 APVV

Tabuľka č.20: Ostatné granty



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2010



Obsah tabuľkových príloh výročnej správy o hospodárení verejných vysokých škôl za rok 2010

Vysvetlivky Vysvetlivky k tabuľkám výročnej správy o hospodárení verejných vysokých škôl za rok 2010

Súvzťažnosti Súvzťažnosti tabuliek výročnej správy o hospodárení verejných vysokých škôl za rok 2010

Tabuľka 1 Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy v roku 2010

Tabuľka 2 Príjmy verejnej vysokej školy  v roku 2010 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií  z  kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem štrukturálnych fondov EÚ 

Tabuľka 3 Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a 2010

Tabuľka 4 Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2009 a 2010

Tabuľka 5 Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a 2010

Tabuľka 6 Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2010

Tabuľka_7 Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2010

Tabuľka 8 Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 zákona) za roky 2009 a 2010

Tabuľka 9 Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) za roky 2009 a 2010  

Tabuľka 10 Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady študentských jedální  za roky 2009 a 2010 

Tabuľka 11 Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého  majetku v rokoch 2009 a 2010

Tabuľka 12 Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2010

Tabuľka 13 Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a 2010

Tabuľka 14 Zúčtovanie bežných dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠVVaŠ SR v roku 2010 sa nevyplňujú

Tabuľka 15 Zúčtovanie kapitálových dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠVVaŠ SR v roku 2010 sa nevyplňujú

Tabuľka 16 Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2010  ( v Eur )

Tabuľka 17 Príjmy VVŠ zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo ŠR z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol ŠR v roku 2010

Tabuľka 18 Príjmy z dotácií VVŠ zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo dotačnej zmluvy a mimo dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2010

Tabuľka 19 Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2009 a 2010

Tabuľka 20 Motivačné štipendiá  v rokoch 2009 a 2010 (v zmysle § 96  zákona ) 

Tabuľka 21 Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2009 a 2010

Tabuľka_22 Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2010 v oblasti sociálnej podpory študentov

Tabuľka_-23 Náklady verejnej vysokej školy  v roku 2010 v oblasti sociálnej podpory študentov

Tabuľka 24a Súvaha za rok 2010 - Strana aktív 1. časť 

Tabuľka 24b Súvaha za rok 2010 - Strana aktív 2. časť

Tabuľka_25 Súvaha za rok 2010 - Strana pasív



Všeobecná poznámka č. 1
v hlavičkách boli zmenené (aktualizované) roky, tiež bolo doplnené v 
akej mene majú byť údaje vyplnené, t. z. údaje z roku 2009 tak ako aj  
údaje z roku 2010 sú uvedené v eurách

Všeobecná poznámka č. 2

v prípade vykazovania veľkého objemu finančných prostriedkov v 
tabuľkách s riadkami "iné", "ostatné" ministerstvo požaduje tento 
objem komentovať v poznámke pod tabuľkou, resp. vedľa 
príslušného riadku

Tabuľka 1 dotácie v rámci dotačnej zmluvy bez zmien
Tabuľka 2 príjmy majúce charakter dotácie bez zmien
Tabuľka 3 výnosy bez zmien
Tabuľka 4 výnosy zo školného bez zmien
 Tabuľka 5 analýza nákladov bez zmien
Tabuľka 6 zamestnanci a mzdy bez zmien

náklady na štipendiá sa členia na náklady podľa tarifných tried a na 
náklady prevyšujúce tarifné triedy

v R12 sa uvádzajú vyplatené štipendiá za december 2010 v januári 
2011; (údaje sú určené pre bližšie objasnenie čerpania 
doktorandských štipendií)

vložený riadok R8 - príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu 
škodlivom pracovnom prostredí - spolu, t. j. bez ohľadu na to k akej 
tarifnej triede bol poskytnutý

Tabuľka 8 sociálne štipendiá bez zmien

Tabuľka 9 študentské domovy bez zmien

Tabuľka 10 študentské jedálne

upravený text v stĺpci "položka"  R13,14,15,16 
upravený vzťah v R12_SA_SB
upravený vzťah v R15_SA_SB
upravený vzťah v R16_SA_SB
doplnené vysvetlivky T10_R10, T10_R12

Tabuľka 11
zdroje obstarania a technického 
zhodnotenia majetku 

vložený R10a: Dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov EÚ 
(štrukturálnych fondov)

Tabuľka 12
výdavky na obstaranie a technické 
zhodnotenie majetku

vložený SB: Čerpanie kapitálovej dotácie v roku 2010 z prostriedkov 
EÚ (štrukturálnych fondov)

Tabuľka 13 finančné fondy
bez zmien

  Tabuľka 14 zúčtovanie bežných dotácií údaje za rok 2010 sa nevypĺňajú !

  Tabuľka 15 zúčtovanie kapitálových dotácií údaje za rok 2010 sa nevypĺňajú !
Tabuľka 16 stav bankových účtov bez zmien
Tabuľka 17 štrukturálne fondy EÚ bez zmien

Tabuľka 18
dotácie mimo dotačnej zmluvy a mimo 
dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ

bez zmien
Tabuľka 19 štipendiá z vlastných zdrojov bez zmien
Tabuľka 20 motivačné štipendiá  bez zmien

Tabuľka 21
štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich 
období bez zmien

Tabuľka 22
výnosy verejnej vysokej školy v oblasti 
sociálnej podpory študentov bez zmien

Tabuľka 23
náklady verejnej vysokej školy  v 
oblasti sociálnej podpory študentov bez zmien

 Tabuľka 24a,b
súvaha - Strana aktív 
1. a 2. časť bez zmien

Tabuľka 25 súvaha - Strana pasív bez zmien 

Tabuľka 7 doktorandi

Zmeny tabuliek výročnej správy 2010 v porovnaní s rokom 2009



Kód vysvetlivky Vysvetlivka

SPOL_1

Vysvetlivky k tabuľkám sú organizované v dvoch stĺpcoch. 
Prvý stĺpec označený ako "Kód vysvetlivky" obsahuje označenie vysvetlivky, ktoré určuje, ku ktorej tabuľke a ku ktorej 
časti tabuľky sa vysvetlivka vzťahuje. Význam použitých kódov je illustrovaný na nasledovných príkladoch:
Príklad č. 1: T1_R10 - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č.1, k riadku 10
Príklad č. 2: T1_R4:R8 - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č. 1, k riadkom 4 až 8
Príklad č. 3: T1_V1 - ide o všeobecnú vysvetlivku č. 1 k tabuľke č. 1
Príklad č. 4: T14_SA - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č. 14, k stĺpcu A
Príklad č. 5: SPOL_1 - ide o vysvetlivku č. 1 platnú pre všetky tabuľky

SPOL_2
Niektoré polia tabuliek sa počítajú alebo inak odvodzujú z iných polí. Tieto polia sú označené žltou farbou a vysoká 
škola ich nevyplňuje. Polia, ktoré je potrebné vyplniť, sú označené zelenou farbou. Polia, v ktorých nemôže byť 
žiadny údaj, sú označené X.

SPOL_3
Ak nie je uvedené inak, všetky údaje o výške finančných prostriedkov  z roku 2009 a 2010 sa uvádzajú v Eurách s 
presnosťou na dve desatinné miesta. Dôvodom tohto pravidla je, aby pri sumarizácii nedochádzalo k väčším chybám zo 
zaokrúhľovania.

SPOL_4

Vo všetkých predpísaných tabuľkách výročnej správy sa dodržiavajú nasledujúce konvencie:
a)  Všetky riadky tabuliek, ktoré obsahujú údaje, sú číslované. Ak sa údaj v riadku vypočíta z údajov v iných riadkoch, je 
v riadku s vypočítaným údajom uvedený príslušný vzorec.
b)  Riadky tabuľky s hlavnými údajmi za sledovanú oblasť sú vyznačené tučným písmom. Ak v riadkoch nasledujúcich za 
takýmto riadkom je uvedený podrobnejší rozpis údaja, ktorý riadok obsahuje, je v riadku s hlavným údajom informácia, 
z ktorých riadkov sa daný hlavný údaj vypočíta. Riadky s rozpisom hlavného údaja začínajú znakom „-“ a sú vytlačené 
normálnym písmom (pozri napríklad riadky R2 až R5 v tabuľke č. 3). 
c)  Ak je potrebné za riadkom s údajom uviesť, že tento údaj obsahuje v sebe nejaký čiastkový údaj (napríklad koľko 
z uvedeného objemu išlo na výskum a vývoj), uvedie sa v riadku za údajom „z toho“ a na ďalší riadok sa uvedie uvedený 
čiastkový údaj. Riadok s čiastkovým údajom začína znakom „-“ (pozri napríklad riadok R51 z tabuľky č. 3 alebo riadok R60 
z tabuľky č. 5)
d)  Výraz „SUM(R1:R5)“ znamená „súčet riadkov R1 až R5“.
e)  Ak tabuľka obsahuje časť, o ktorej nie je dopredu známe, koľko bude mať riadkov, vkladané riadky sa označia číslom predchádzajúceho riadku a postupne písmenami a, b, c, ... (pozri napríklad riadky R15 a R15a v tabu
f)   V poliach tabuliek, ktoré sa nevypĺňajú, je uvedený znak „X“

SPOL_5
Ak položke požadovanej v tabuľke zodpovedá podľa predpísanej analytickej evidencie na príslušnom syntetickom  účte  
nejaký špecifikcký kód (napríklad kód ekonomickej klasfikácie), uvedie sa tento kód za názvom položky.

T1_V1

Tabuľka č. 1 poskytuje informácie o celkovom objeme a programovej štruktúre príjmov z dotácií poskytnutých zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ, ktoré sú zahrnuté v dotačnej zmluve na rok 2010 (vrátane jej 
dodatkov). Ide len o finančné prostriedky programu 077, dotácie programov 021, 05T, 06K, resp. programu 06G 
(štrukturálne fondy EÚ) nie sú súčasťou dotačnej zmluvy. 

T1_R1:R15 V riadku 1 až 15 sa uvádzajú príjmy z dotácií podľa programovej štruktúry na rok 2010.
T1_R12 a 
T1_R13

Uvádza sa skutočne poskytnutá dotácia na sociálne a motivačné štipendiá a nie nárok vyplývajúci z potreby štipendií podľa 
zákona.

T2_V1
Tabuľka č. 2 poskytuje informácie o celkovom objeme a štruktúre príjmov z dotácií alebo príjmov majúcich 
charakter dotácií, ktoré neboli poskytnuté z kapitoly MŠVVaŠ SR. Uvedú sa tu aj dotácie z rozpočtovej kapitoly Úrad 
vlády SR, určené na riešenie projektov v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. 

T2_R1, R1a,...

V riadku 1 uvedie vysoká škola celkový objem príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu poskytnutých z iných kapitol ako je 
kapitola MŠVVaŠ SR. V riadkoch 1a ... rozpíše podrobnejšie jednotlivé druhy týchto dotácií.  Príklady: 
1. dotácie z iných kapitol, 
2. dotácie na riešenie projektov APVV pre spoluriešiteľov projektu, kde hlavným riešiteľom je iná právnická osoba ako VVŠ. 
3. dotácie Úradu vlády SR na projekty, riešené v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
V riadku 1 sa uvádzajú aj finančné prostriedky, poskytnuté prostredníctvom MŠVVaŠ SR na úhradu nákladov na štúdium a 
štipendiá zahraničných študentov v zmysle medzinárodných dohôd v roku 2010, ktoré sa poskytujú v zmysle osobitných 
zmlúv MŠVVaŠ SR v rámci podprogramu 021 02 03, resp. 05T 08 a sú osobitne  evidované v rámci dotácií v tabuľke T18. V 
riadku 1 sa neuvádzajú dotácie, ktoré VVŠ obdržala prostredníctvom iných kapitol štátneho rozpočtu zo štrukturálnych 
fondov. Tieto finančné prostriedky sú špecifikované osobitne v tabuľke T17.   

T2_R2, R2a...
V riadku 2 uvedie vysoká škola celkový objem príjmov z dotácií z rozpočtu obcí a VÚC. V riadkoch R2a ... rozpíše 
podrobnejšie jednotlivé druhy týchto dotácií, každú na zvláštny riadok. 

T2_R3, R3a...
V riadku 3 uvedie vysoká škola celkový objem ostatných príjmov z domácich zdrojov majúcich charakter dotácií. V riadkoch 
3a ... rozpíše podrobnejšie jednotlivé druhy týchto príjmov.

Vysvetlivky k tabuľkám výročnej správy o hospodárení verejných vysokých škôl za rok 2010



Kód vysvetlivky Vysvetlivka
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T2_R4, R4a...

V riadku 4 uvedie vysoká škola celkový objem príjmov zo zahraničných zdrojov majúcich charakter dotácií. V riadkoch 4a 
... rozpíše podrobnejšie jednotlivé druhy týchto príjmov. Príklady:
1. príjmy zo zahraničných grantov v rámci 7. RP
2. príjmy na riešenie výskumných projektov v rámci programu COST
3. príjmy v rámci spolupráce s inými zahraničnými univerzitami

T2_R5 Je súčtom príjmov VVŠ majúcich charakter dotácií okrem dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR.

T3_V1
Tabuľka č. 3 poskytuje informácie o celkovom objeme a štruktúre výnosov  verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a 
2010. Osobitne sa uvedie prehľad o výnosoch v hlavnej činnosti a osobitne prehľad o výnosoch v podnikateľskej  
činnosti.

T3_V2
Údaje vychádzajú z platného analytického členenia účtov (etalónu)  na rok 2010. Ak vysoká škola používa na niektoré 
položky nákladov viac analytických účtov (napr.ak analyticky rozlišuje náklady, ktoré budú refundované príp.refakturované) 
uvedie sa v príslušnom riadku stav všetkých účtov prislúchajúcich k príslušnej vecnej položke.

T4_V1
Tabuľka č. 4 poskytuje informácie o výnosoch verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom. 
Požadované údaje sa dotýkajú hlavnej činnosti vysokej školy.

T4_R9 Minimálna výška prídelu do štipendijného fondu v roku 2009 a 2010 je 20 % príjmov zo školného.

T4_R10 Návrh na prídel do štipendijného fondu na základe rozhodnutia VVŠ, ktorý sa musí rovnať minimálne objemu z riadku R9.

T5_V1
Tabuľka č. 5 poskytuje informácie o celkovom objeme a štruktúre nákladov verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a  
2010. Osobitne sa uvedie prehľad o nákladoch v hlavnej činnosti a osobitne prehľad o nákladoch v podnikateľskej  
činnosti. 

T5_V2

Údaje vychádzajú z platného analytického členenia účtov (etalónu)  na rok 2010. Ak vysoká škola používa na niektoré 
položky nákladov viac analytických účtov (napr.ak analyticky rozlišuje náklady, ktoré budú refundované príp.refakturované) 
uvedie sa v príslušnom riadku stav všetkých účtov prislúchajúcich k príslušnej vecnej položke (napr.v riadku 15 sa okrem 
stavu účtu 502 001 uvedie aj stav účtu 502 051) .

T6_V1
Tabuľka č. 6 poskytuje informácie o počte a štruktúre zamestnancov a objeme nákladov na mzdy verejnej vysokej 
školy (bez odvodov).

T6_V2
Údaje v celej tabuľke č.6 musia byť zhodné s údajmi uvedenými vo výkaze o práci vysokých škôl a ostatných organizácií 
priamo riadených MŠVVaŠ SR Škol (MŠ SR) 2-04. 

T6_R2:R6
V riadku 2 až 6 uvedie vysoká škola vysokoškolských učiteľov zaradených vo funkciách  profesor, docent, odborný 
asistent, asistent a lektor.

T6_R7

Medzi odborných zamestnancov sa zaraďujú:
a) zo zamestnancov zaradených na katedrách resp. ústavoch všetci nepedagogickí zamestnanci  s výnimkou administratívnych 
zamestnancov (sekretárok)
b) zamestnanci výpočtových stredísk, edičných stredísk, knižníc, botanických záhrad, odborných dielní a iných odborných 
pracovísk s výnimkou administratívnych zamestnancov (sekretárok) 

T6_R10, R11
Zamestnanci centrálnej administratívy predstavovaní zamestnancami zaradenými na rektorátoch a dekanátoch (s 
výnimkou prevádzkových zamestnancov zaradených v týchto útvaroch).

T6_R12 Administratívni zamestnanci na pracoviskách (sekretárky).
T6_R15 Sumárny riadok osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy (špecifiká).

T6_R15a.... V týchto riadkoch uvedie verejná vysoká škola všetky osobitne financované súčasti (špecifiká), každú na zvláštny riadok.

T6_SA, SB, SC

V stĺpcoch A, B, C uvedie vysoká škola priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2010 platených 
zo zdrojov podľa hlavičky stĺpca. Zamestnanec sa započítava do tohto počtu proporcionálne k objemu mzdových 
prostriedkov pokrytých z príslušného zdroja. Príklad: Ak 75 % mzdových prostriedkov zamestnanca je zo štátneho rozpočtu a 
25 % z iných zdrojov, započítava sa zamestnanec do počtu uvedeného v stĺpci A hodnotou 0,75 a do počtu v stĺpci C 
hodnotou 0,25.  

T6_SB
V stĺpci B uvedie vysoká škola priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2010 platených z dotácie 
MŠVVaŠ SR, t.j. z prostriedkov uvedených v stĺpci F.

T6_SC
V stĺpci C uvedie vysoká škola priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2010 platených z iných 
zdrojov, t. j.  z prostriedkov uvedených v stĺpci G. Príklad: Zamestnanci platení z podnikateľskej činnosti. 

T6_SE
V stĺpci E uvedie vysoká škola objem nákladov na mzdy krytých zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 111, 116x, 115x, 13xx, 
resp. kódy ďalších štrukturálnych fondov, prostredníctvom ktorých verejné vysoké školy čerpajú finančné prostriedky a 
ostatných zdrojov štátneho rozpočtu vykazovaných v riadku 0123 štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 2-04).

T6_SF
V stĺpci F uvedie vysoká škola osobitne zo stĺpca E objem nákladov na mzdy krytých z kapitoly MŠVVaŠ SR 
poskytnutých prostredníctvom dotačnej zmluvy.

T6_SG V stĺpci G uvedie vysoká škola objem nákladov na mzdy krytých z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.

T7_V1
Tabuľka č. 7 poskytuje informácie o  počte interných doktorandov,  o nákladoch vysokej školy na štipendiá doktorandov a o 
ich krytí výnosmi (z poskytnutých  účelových a neúčelových dotácií MŠVVaŠ SR, resp. z ďalších zdrojov vysokej školy).
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T7_V2
Vysoká škola uvedie výšku nákladov na úhradu štipendií doktorandov k 31. 12. 2010, ktorá zohľadňuje aj náklady na 
štipendiá, vyplatené v januári 2011 za december 2010. Osobitne sa uvedú náklady, vyplatené na štipendium vo výške 9. 
resp. 10. triedy 1. platového stupňa a osobitne náklady prevyšujúce tarifné zložky štipendia.

T7_R8
Vysoká škola uvedie v samostatnom riadku objem príplatkov za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí spolu, teda 
bez ohľadu na to podľa akej platovej triedy je tento príplatok k štipendiu študentovi vyplácaný. Tento objem sa pripočíta do 
celkových nákladov na štipendiá.

T7_R11

Uvedie sa nevyčerpaná účelová dotácia (+) resp. nedoplatok účelovej dotácie (-) na štipendiá  doktorandov za rok 2010. 
Nevyčerpaná účelová dotácia znamená, že vysoká škola obdržala vyššiu dotáciu ako boli jej náklady na štipendiá 
doktorandov, vrátane výplaty štipendií v januári 2011 za december 2010 a príplatkov za prácu v sťaženom a zdraviu 
škodlivom prostredí . O objem nevyčerpanej dotácie za rok 2010 sa kráti účelová dotácia na štipendiá doktorandov v roku 
2011. 

T7_R13

Uvedie sa počet osobomesiacov, v ktorých bolo doktorandom poskytované štipendium. 
Napríklad: Ak doktorand poberal štipendium 12 mesiacov (celý rok), prispeje do tohto súčtu číslom 12. Nový doktorand, 
ktorý začal poberať štipendium od 1. septembra 2010, prispeje do tohto súčtu číslom 4. 
V stĺpci B sa uvedú údaje dotýkajúce sa interných doktorandov na miestach pridelených z MŠVVaŠ SR, teda financovaných 
z účelovej dotácie. 
V stĺpci D budú údaje zodpovedajúce interným doktorandom financovaným z vlastných zdrojov vysokej školy.

T7_SB
V stĺpci B škola  uvedie náklady na štipendiá doktorandov, ktoré mala na doktorandov na miestach pridelených 
ministerstvom školstva,vedy,výskumu a športu z účelovej dotácie  podľa § 54 ods. 18 písm. a) a b) zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

T7_SC
V stĺpci C sa uvedú náklady na štipendiá doktorandov, ktoré mala vysoká škola na doktorandov na miestach pridelených 
ministerstvom školstva, ale ktoré nie je oprávnená pokryť z príslušnej účelovej dotácie na štipendiá. 

T7_SD
V stĺpci D sa uvedú náklady na štipendiá doktorandov, ktorí nie sú na miestach pridelených MŠVVaŠ SR, a ktorých štipendiá 
vysoká škola financovala z iných zdrojov.

T8_V1
Tabuľka č. 8 poskytuje informácie  o príjmoch a výdavkoch (cash) na sociálne štipendiá zo štátneho rozpočtu podľa § 96 
zákona a o počte študentov poberajúcich sociálne štipendiá.

T8_R5
V stĺpci SA, resp. SC sa uvedú príjmy z dotácie na sociálne štipendiá poskytnuté prostredníctvom  kapitoly MŠVVaŠ SR na 
základe dotačnej zmluvy v danom kalendárnom roku.

T9_V1

Tabuľka č. 9 poskytuje informácie o výnosoch a nákladoch študentských domovov bez zmluvných zariadení (bez výnosov a 
nákladov v rámci podnikateľskej činnosti, teda uvádzajú sa len výnosy a náklady súvisiace s ubytovaním študentov, 
informácie o lôžkovej kapacite študentských domovov a o počte ubytovaných študentov (vrátane doktorandov) a o 
priemerných nákladoch na študenta. 

T9_R1_SC_SD Uveďte lôžkovú kapacitu ŠD, nie počet ubytovaných študentov v danom roku.

T9_R2
Uvedie sa rozsah ubytovania študentov v osobomesiacoch. Napríklad, študent, ktorý býval v študentskom domove 10 
mesiacov, prispeje do počtu osobomesiacov sumou 10.

T10_V1
Tabuľka č. 10 poskytuje informácie o počte vydaných jedál a o nákladoch a výnosoch študentských jedální vrátane nákladov 
na stravovanie v zmluvných zariadeniach. Uvádzajú sa len výnosy a náklady súvisiace so stravovaním študentov.

T10_V2
V prípade zmluvného zariadenia sa uvádzajú len výnosy a náklady na stravovanie študentov, ktoré prechádzajú 
účtovníctvom vysokej školy.

T10_R10
Uveďte len náklady na jedlá   vydané študentom  v kalendárnom roku   vo vlastných jedálňach a  stravovacích 
zariadeniach.

T10_R13 Uveďte počet  vydaných jedál študentom  v kalendárnom roku  spolu vo vlastných jedálňach a  stravovacích zariadeniach.

T10_R14 Uveďte počet  vydaných jedál študentom  v kalendárnom roku  spolu  v prenajatých stravovacích zariadeniach.
T10_R13, R14 Príspevok na jedno jedlo zo štátneho rozpočtu bol v rokoch 2009 a 2010 vo výške  1 Euro. 

T10_R6_SA
V stĺpci A uvedie vysoká škola nevyčerpanú dotáciu (+)/nedoplatok dotácie (-) na stravu študentov k 31. 12. príslušného 
kalendárneho roka.

T11_V1
Tabuľka č. 11 poskytuje informácie o objeme a štruktúre finančných zdrojov verejnej vysokej školy na obstarávanie a 
technické zhodnotenie dlhodobého majetku. Tabuľka neposkytuje informácie o tom, či má vysoká škola krytý fond 
reprodukcie.

R11_R8
Uvedie sa tvorba fondu reprodukcie v zmysle § 16a ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov, t. j. z kreditných úrokov, kurzových ziskov.

T11_R10 Uvedie sa objem prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2010

T11_R10a Uvedie sa objem prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ v roku 2010

T11_R11
Uvedie sa zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho kalendárneho roku na obstaranie a technické zhodnotenie 
dlhodobého majetku.

T12_V1
Tabuľka č. 12 poskytuje informácie o štruktúre a objeme výdavkov, ktoré verejná vysoká škola  použila na obstaranie a 
technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2010.
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T12_R5:R9
V týchto riadkoch sa uvedú sumy zodpovedajúce čerpaniu podľa štandardných podpoložiek položky 713 ekonomickej 
klasifikácie.

T12_SD
Výdavky na obstaranie majetku kryté v priebehu roku 2010 z úveru. Pri čerpaní týchto prostriedkov uviesť v komentári aj rok 
získania úveru. 

T13_V1 Tabuľka č. 13 poskytuje informácie o stave a vývoji finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a 2010.

T13_R1 Stav fondu k 1. 1. kalendárneho roku  v R1 sa  rovná stavu fondu k 31.12. predchádzajúceho roku v R11.

T13_R13
V prípade, že má verejná vysoká škola vytvorený na krytie fondu osobitný bankový účet, uvedie sa stav tohto účtu. 
Vytváranie osobitných bankových účtov na krytie fondov nie je povinné, ale prevažne sa vytvára osobitný účet pre fond 
reprodukcie.

T13_SG(SH)
Uvedú sa sumárne stavy ostatných  fondov, ktoré vysoká škola vytvorila za roky 2009 a 2010 v zmysle §16a ods. 1 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

T14 Tabuľka sa za rok 2010 nevypĺňa, súvzťažnosti s inými tabuľkami sa nebudú kontrolovať !

T15 Tabuľka sa za rok 2010 nevypĺňa, súvzťažnosti s inými tabuľkami sa nebudú kontrolovať !

T16_V1

Tabuľka č. 16 poskytuje informácie o objeme a štruktúre finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej 
školy  k 31. 12. 2010 v členení podľa jednotlivých skupín účtov.  Celkový objem finančných prostriedkov za všetky účty v 
Štátnej pokladnici musí byť v súlade s údajmi, ktoré vykazuje Štátna pokladnica za každého klienta ŠP osobitne. V stĺpci C 
vysoká škola uvedie osobitne, okrem prípadných poznámok, aj čísla všetkých účtov (s názvami) zahrnutých v príslušnom 
riadku vrátane kódu banky.

T16_V2 Stavy na devízových účtoch uvádzať v eurách.

T16_R1 Tento riadok udáva celkový objem finančných prostriedkov na bankových účtoch v Štátnej pokladnici.

T16_R2:R14 Verejná vysoká škola tu uvedie zostatky finančných prostriedkov podľa jednotlivých skupín účtov.

T16_R5 Verejná vysoká škola tu uvedie zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch neuvedených v riadkoch R6:R8.

T16_R14
Verejná vysoká škola tu uvedie zostatok finančných prostriedkov na účtoch, na ktoré uchádzači  počas procesu verejného 
obstarávania vkladajú finančnú zábezpeku.

T16_ R15
V tomto riadku uvedie verejná vysoká škola všetky ostatné zostatky bankových účtov v Štátnej pokladnici, ktoré neboli 
zaradené ani do jednej skupiny účtov.

T16_R16
Ak má verejná vysoká škola zriadené účty aj mimo Štátnu pokladnicu (napr. dobiehajúce účty na riešenie zahraničných 
výskumných projektov), uvedie súhrnný údaj o nich v tomto riadku. V komentári uvedie podrobnejšiu charakteristiku týchto 
účtov.

T16_R17
Ak má VVŠ finančné prostriedky zaúčtované na účte 261 - peniaze na ceste, z dôvodu kontroly stavu na bankových účtoch k 
31. 12. 2010 na údaje zo súvahy, ich uvedie v tomto riadku. 

T17_V1
Tabuľka č. 17 obsahuje informácie o celkovom objeme príjmov z dotácií, poskytnutých verejnej vysokej škole v roku 2010 zo 
štrukturálnych fondov EÚ, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Osobitne sa sledujú dotácie, poskytnuté z  
MŠVVaŠ SR a osobitne dotácie z iných kapitol štátneho rozpočtu. 

T17_V2
V rámcii  dotácie z kapitoly MŠVVaŠ SR uvedie vysoká škola dotáciu na programoch 06G - Ľudské zdroje (zdroje 115, 116, 
117), 0AE - Operačný program výskum a vývoj (zdroj 11S) a 0AA - Operačný program vzdelávanie (zdroj 11T).

T17_R9
Ak VVŠ obdržala finančné prostriedky aj z inej kapitoly štátneho rozpočtu, uvádzajú sa osobitne v R15a... Tieto dotácie sa 
evidujú na zdrojoch podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na rok 2010 a nie sú súčasťou dotácií, vykazovaných v T2_R1.  

T18_V1

Tabuľka č. 18 obsahuje informácie o celkovom objeme príjmov z dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly 
MŠVVaŠ SR  mimo dotačnej zmluvy, a to: 
1) na  riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu 06K
2) na zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami, vrátane štipendií pre zahraničných štipendistov (prvok 021 
02 03 a podprogram 05T 08) 
Tieto druhy dotácie sú poskytnuté na základe osobitných zmlúv MŠVVaŠ SR, resp. APVV a  mimo dotácií zo štrukturálnych 
fondov EÚ v roku 2010. 
V rámci zabezpečenia zahraničných mobilít sa uvádzajú dotácie,  poskytnuté MŠVVaŠ SR v roku 2010 v zmysle osobitných 
zmlúv. 

T19_V1
Tabuľka č.19 poskytuje informácie o objeme a štruktúre štipendií  vyplácaných verejnou vysokou školou z vlastných zdrojov 
podľa § 97 zákona.

T20_V1
Tabuľka č. 20 poskytuje informácie  o príjmoch a výdavkoch vysokej školy na motivačné štipendiá a o počte študentov, ktorí 
ich poberajú v zmysle § 96  zákona.

T21_V1

Tabuľka č. 21 poskytuje informácie o štruktúre účtu 384 - výnosy budúcich období. Bilancia je realizovaná v členení na 
zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ používanej na kompenzáciu odpisov majetku z 
nej obstaraného, nevyčerpanú bežnú dotáciu na aktivity budúcich období a na finančné prostriedky zo zahraničných projektov 
na budúce aktivity.
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T1_V1 T1 = dotačná zmluva na 2010 Bežná a kapitálová dotácia je kontrolovaná na Dotačnú zmluvu na rok 2010 a jej dodatky.

T1_V2

T1_R15_SA = T14_R17_SD, 
T1_R15_SB = T15_R11_SC,
T1_R15_SB ≤ T11_R10_SB,
T1_R12_SA = T8_R5_SC
T1_R13_SA = T20_R2_SB 

Bežná a kapitálová dotácia z programu 077 je kontrolovaná na Dotačnú zmluvu na rok 2010 a jej dodatky. 
Dotácie na kapitálové výdavky sa kontrolujú aj na T11, sociálne a motivačné štipendiá na T8 a T20.  
Neuvádza sa tu dotácia z iných programov ani dotácia zo štrukturálnych fondov EÚ.

T2_V1

Údaje v T2 nie je možné odkontrolovať na údaje z výkazníctva ani na údaje v iných tabuľkách, nakoľko ide o údaje účtované na rôznych účtoch. (691,649).  
Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie majú obsahovať aj údaje z výskumných, resp. vzdelávacích projektov, ktoré sú podkladom k rozpisu metodiky bežnej dotácie pre VVŠ na 
kalendárny rok. V R4a... je potrebné uviesť príjmy zo zahraničia a k nim príslušné hodnoty. 
Neuvádzajú sa tu dotácie, ktoré VVŠ obdržala zo štrukturálnych fondov prostredníctvom iných kapitol štátneho rozpočtu, napr. MPSVaR SR (tieto údaje patria do T17) a dotácie z 
APVV pre hlavného riešiteľa (údaje patria do T18). Do tejto tabuľky sa uvádzajú len dotácie z APVV pre spoluriešiteľa, ak hlavným riešiteľom je iná právnická osoba ako 
VVŠ. Nepatria sem prostriedky na zahraničné mobility na 05T 08 a 021 02 03.

T2_R1
Uvedie sa dotácia z Úradu vlády SR, poskytnutá na riešenie projektov v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Údaje budú kontrolované na hodnoty 
z výkazníctva - bežné a kapitálové výdavky evidované na zdrojoch 11E1, 11E3 a 121.

T3_V1

T3_R21_SA (SC) = T4_R1_SA 
(SB),
T3_R22_SA (SC) = T4_R4_SA 
(SB)

Výnosy sú kontrolované na údaje z výkazníctva - výkaz ziskov a strát, časť výnosy. 
Údaje v T3 z roku 2009  a údaje z roku 2010 sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miestá, pričom zobrazenie tabuliek je nastavené na Eur . 
Výnosy zo školného, resp. z poplatkov  spojených so štúdiom za hlavnú činnosť v T3_R21, R22 sa taktiež kontrolujú na T4_R1_SB a T4_R4_SB.

T4_V1

T4_R1_SA (SB) = T3_R21_SA 
(SC),
T4_R4_SA (SB) = T3_R22_SA 
(SC) 
T4_R10_SA (SB) =   T13_R9_SE 
(SF)

Údaje v T4 sú kontrolované na údaje z T3, a to na výnosy z hlavnej činnosti - školné (T3_R21), poplatky spojené so štúdiom (T3_R22). 
Údaj  v R10 - návrh na prídel do štipendijného fondu musí byť minimálne vo výške vykazovanom na riadku R9 - základ pre prídel do štipendijného fondu.

T5_V1
T5_R56_SC+SD >=< T6_R18_SH
T5_R77_SC = T7_R1_SE
T5_R81_SC = T19_R2_SC

Náklady sú kontrolované na údaje z výkazníctva - výkaz ziskov a strát, časť náklady.  
Obdobne ako  pri T3 sa  údaje  z roku 2009 a údaje z roku 2010 sa uvádzajú v eurách.
Za oblasť miezd sú údaje za rok 2010 - účet 521 (R55) kontrolované na výkazníctvo, časť náklady a údaje v T5_R56_(SC + SD)  na T6_R18_SH. Rozdiel medzi údajom v T6_R18_SH 
a údajmi v T5_R56_SC+SD (Mzdy) môže o.i. tvoriť výška nákladov za nevyčerpané dovolenky.
Štipendiá doktorandov z T5_R77_SC sa kontrolujú na údaje z T7_R1_SE. 
Prospechové štipendiá z vlastných zdrojov z T5_R81_SC sa kontrolujú na údaje v T19_R2_SC. 

T5_V2 T5_R88-R91 Údaje v T5 sú rozšírené o tvorbu fondov

T6_V1

T6_R1..R6, R7, R9, R13, R14, R16, 
R17 = Škol 2-04 za 2010, 
T6_R15a.. = dotačná zmluva na 
2010, špecifiká

Údaje v riadkoch R1:R6, R7, R9, R13, R14, R16, R17  sú kontrolované s údajmi v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 2-04 za rok 2010. 
Údaje v riadkoch 15a ... (špecifiká) sú kontrolované na rozpis dotácie v roku 2010. Rozdiel medzi údajom v T6_R18_SH a údajmi v T5_R56_SC+SD (Mzdy) je potrebné vyčísliť s 
komentárom uviesť v poznámke pod tabuľkou T6.

T7_V1

 T7_R1_SE = T5_R77_SC,
 T7_R10_SB = dotačná zmluva na 
2010_účelové prostriedky na 
štipendiá doktorandov 

Údaje v R1_SE za rok 2010 sú kontrolované na T5_R77_SC a údaje v R10_SB na poskytnutú účelovú dotáciu na štipendiá doktorandov podľa dotačnej zmluvy. 

T7_V2 T7_R11_SB   ≤   T14_R4_SJ Nevyčerpaná účelová dotácia za rok 2010  sa rovná resp. je menšia ako zostatok dotácie uvedený v T14_R4_SJ.

Súvzťažnosti tabuliek výročnej správy o hospodárení verejných vysokých škôl za rok 2010
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T8_R5

T8_R5_SA (SC) = dotačná zmluva 
na rok 2009 (2010), podprogram 077 
15 01 - účelové prostriedky na 
sociálne štipendiá

Údaje v tabuľke sú kontrolované na dotačné zmluvy na rok 2010, na poskytnutú účelovú dotáciu na sociálne štipendiá z databázy VVŠ v roku 2010.
Za rok 2009 sú údaje kontrolované na hodnoty vykazované vo výročných správach z roku 2009 a na poskytnutú účelovú dotáciu na sociálne štipendiá z databázy VVŠ v roku 2009.
Údaje o výške dotácie majú súvzťažnosť na T1 (celková dotácia na sociálne štipendiá) a T13 (stav a vývoj štipendijného fondu).

T8_V1

T8_R4_SA = zostatok k 31.12.2009
T8_R6_SA = T8_R4_SC 
T8_R5_SC = T14_R14_SD
T8_R1_SA (SC)  ≤ T13_R11_SE 
(SF)

Údaj v T8_R4_SA predstavuje zostatok nevyčerpanej dotácie z predchádzajúceho roka, t. j. k 31. 12. 2009 sa uvádza v eurách, ale kontroluje sa na prepočítané údaje (uvedené v Sk) v 
T8 výročnej správy za rok 2009.  
Údaj v T8_R6_SA (SC) predstavuje zostatok nevyčerpanej dotácie k 31. 12. príslušného roka (2009, resp. 2010) a ich hodnoty sa vypočítajú z ostatných uvedených údajov. Zostatok 
nevyčerpanej dotácie k 31. 12. 2009 je totožný (prepočítaný na eurá) aj s údajmi vykazovanými v tabuľke T8 výročnej správy za rok 2009.

T9_V1
T9_R1 = štatistické výkazy 
MŠVVaŠ SR 2010 (2009)

Údaje o lôžkovej kapacite v T9_R1 sa kontrolujú na štatistické výkazy MŠVVaŠ SR 2010 (2009).

T9_V2
T9_R6_SA (SB) = dotačná zmluva 
2010 (2009)_účelové prostriedky na 
študentské domovy

Údaje v T9_R6_SB sú kontrolované na dotačnú zmluvu z roku 2010 - finančné prostriedky na ŠD a na rozpis dotácií na rok 2010.  
Za rok 2009 sú údaje v SA kontrolované na hodnoty vykázané vo výročných správach z roku 2009.

T10_V1
T10_R7_SA (SB) = dotačná zmluva 
2010 (2009)_účelová dotácia na 
študentské jedálne

Údaje v R7_SA (SB) sú kontrolované na  dotačné zmluvy a na účelovú dotáciu na rok 2010, 2009 v zmysle databázy VVŠ.

T10_V2 T10_R5_SA (SB)
Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne v kalendárneho roku sa odvíja zo zostatku dotácie predchádzajúceho kalendárneho roka a účelovej dotácie daného 
kalendárneho roka zníženej o prenos zostatku do nasledujúceho kalendárneho roka, resp. zvýšenej o nárok na poskytnutie nedoplatku. 

T10_V3
T10_R12 = štatistické výkazy 
MŠVVaŠ SR 2010 (2009)

 Údaje o počte podaných jedlách v R12 sa kontrolujú na štatistické výkazy MŠVVaŠ SR 2010 (2009). Uvádzajú sa jedlá vydané študentom vo vlastných jedálňach aj v zmluvných 
zariadeniach (všetky jedlá na ktoré sa poskytuje dotácia). Neakceptujú sa žiadné typy iných stravovacích poukazov (gastrolístky).

T11_V1
T11_R2_SA (SB) = T13_R2_SC 
(SD),
T11_R10_SB ≥ T15_R17_SC

Údaje v T11_R2 - tvorba fondu reprodukcie za roky 2009 a 2010 sa musia rovnať údajom v T13_R2_SC (SD). 
Súvzťažnosť údajov z T11_R10 s tabuľkou T15 (výška kapitálovej dotácie). V T11 sa uvádzajú aj kapitálové výdavky, prijaté z iných kapitol štátneho rozpočtu. Výšku kapitálovej 
dotácie z iných kapitol žiadame osobitne uviesť do poznámky.

T12_V1
T12_R15_SA = T15_R17_SD 
T12_R15_SF = výkazníctvo 2010, 
kategória 700, všetky zdroje

Hodnota v T12_R15_SA sa musí rovnať údaju v T15_R21_SD (ide o výdavky v r. 2010 bez rozdielu či boli realizované z kapitálovej dotácie roku 2010 alebo zo zostatku kapitálovej 
dotácie z predchádzajúcich rokov).
Údaje v R15, SF - celkové výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie majetku sa musia rovnať hodnotám, vykazovaným vo výkaze "Príjmy a výdavky" v kategórii 700 za všetky 
zdroje (štátny rozpočet, vlastné zdroje, prostriedky EÚ, finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus...) a  za roky 2009 a 2010 spolu. Ak tieto udaje nie sú v súlade, je 
potrebné v poznámke vysvetliť dôvod. 

T13_V1

T13_R2_SC (SD) = T11_R2_SA 
(SB) 
T13_R8_SF ≥ T8_R5_SC + 
T20_R2_SB 
T13_R13_SD = T16_R13_SB
T13_R13_SF = T16_R10_SB

Údaje v T13_ R2_SC (SD) - tvorba fondu reprodukcie sa musia rovnať údajom v T11_R2_SA (SB). 
Údaje v T13_R8_SE (SF) majú súvzťažnosť s údajmi v T8_R5 (sociálne štipendiá), T20_R2 (motivačné štipendiá). Tvorba fondu z dotácie v T13_R8 má byť minimálne vo výške súčtu 
dotácie na sociálne štipendiá (T8_R5) a motivačné štipendiá (T20_R2). 
Údaje v T13_R13_SD(SF) majú byť totožné s údajmi v T16,  účet štipendijného fondu (R10), účet fondu reprodukcie (R13).
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T13_V2

T13_R12_SF ≥T8_R6_SC + 
T20_R4_SB
T13_R11_SF = T14_R14_SE + 
T14_R15_SE+T19_R1_SC 

Stav štipendijného fondu k 31. 12. uvedený v R12_SF nemá byť nižší ako súčet zostatku nevyčerpanej dotácie na sociálne štipendiá v T8_R6_SC a na motivačné štipendiá v 
T20_R4_SB.
Súvzťažnosť na T14 a T19: čerpanie na sociálne a motivačné štipendiá zo štátneho rozpočtu (T14_R14 + R15) a čerpanie štipendií z vlastných zdrojov (T19_R1_SC) sa má rovnať údaju 
v T13_R11_SF. Rozdiel medzi čerpaním štipendijného fondu a údajmi v T14 a T19 môže tvoriť len objem vyplatených štipendií zahraničných študentov.

T13_V3 T13_R9_SF = T4_R10_SB Súvzťažnosť tvorby štipendijného fondu z výnosov zo školného v T13_R9_SF na T4_R10_SB.

T13_V4

T13_R1_SI(SJ) = výkazníctvo 
súvaha, časť Pasíva,  
riadky 064 + 065 + 069 + 071 (k 1. 
1.)
T13_R12_SI(SJ) = výkazníctvo 
súvaha, časť Pasíva,  
riadky 064 + 065 + 069 + 071 (k 31. 
12.)

Stavy fondov k 1.1. a k 31.12.2010 za všetky fondy spolu sa kontrolujú na výkazníctvo, súvaha - časť Pasíva, riadky 064 + 065 + 069 + 071 "netto" 
Stavy fondov k 1.1.sa rovnajú stavom fondov k 31.12. predchádzajúceho roka.

T13_V5 T13_R4_SD = T5_R86_SC+SD Tvorba fondu reprodukcie z odpisov v roku 2010 sa rovná odpisom ostatného DN a HM za rok 2010 (T5_R86_SC+SD) 

T13_V6 T13_R13 = vybrané účty T16
V T13_R13 uvádzať krytie fondov len ak sú na fondy vytvorené osobitné bankové účty. 
Súvťažnosť vybraných účtov v R13 na údaje v T16 (účet štipendijného fondu, účet fondu reprodukcie).

T14 Tabuľka sa za rok 2010 nevypĺňa, súvzťažnosti s inými tabuľkami sa nebudú kontrolovať !

T15 Tabuľka sa za rok 2010 nevypĺňa, súvzťažnosti s inými tabuľkami sa nebudú kontrolovať !

T16_V1

T16_R18_SB = výkazníctvo, 
súvaha, časť Aktíva, riadok 053,
T14_R28_SF + T15_R17_SE = 
T16_R3_SB,
T16_R2_SB = 0 Sk (k 31. 12. 2010)

Globálna hodnota na bankových účtoch z R18 sa kontroluje na Súvahu, časť Aktíva, r. 053.
Ak nie je údaj v R2 (dotačný účet) k 31. 12. 2010 vynulovaný, je potrebné doplniť vysvetlenie v stĺpci C.
Súvzťažnosť so zostatkom bežných a kapitálových dotácií k 31. 12. 2010, uvedených v T14_ R26_SF a T15_R17_SE.

T17_V1
Údaje v T17 sú kontrolované na hodnoty z výkazníctva, finančné prostriedky z EÚ (vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu), zabezpečované prostredníctvom MŠVVaŠ SR v 
roku 2010. Vo výkazníctve k 31. 12. 2010 sú tieto prostriedky evidované na zdrojoch 115, 116 ...
Neuvádza sa tu nevyčerpaná dotácia EÚ z roku 2009, ktorá  bola verejnej vysokej škole poskytnutá v 2010. Vo výkazníctve sú tieto prostriedky evidované na zdrojoch 135, 136... 

T18_V1 

Údaje v T18_R1 sú kontrolované na  rozpis bežnej a kapitálovej dotácie na programe 06K v roku 2010 poskytnuté vysokým školám mimo dotačnej zmluvy prostredníctvom  APVV 
resp.SVaT. 
Údaje v T18_R7 a R8 sú kontrolované na rozpis bežnej dotácie na podrograme 05T 08 a prvku 021 02 03 v roku 2010, poskytnuté vysokým školám mimo dotačnej zmluvy 
prostredníctvom sekcie medzinárodnej spolupráce.
Údaje o čerpaní týchto dotácií v roku 2010 sú súčasťou analýzy  v  T14 a T15 a sú zaradené do príslušných podprogramov, prvkov. 

T19_V1
T8_R1_SC + T19_R1_SC + 
T20_R3_SB  = T13_R11_SF

Údaje v T19 majú súvzťažnosť s T13, štipendiá z vlastných zdrojov sú taktiež súčasťou štipendijného fondu. 
Údaj v T13_R11 - čerpanie štipendijného fondu by malo byť  vo výške čerpania sociálnych štipendií z T8, motivačných štipendií z T20 a štipendií z vlastných zdrojov z T19.
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T20_V1
T20_R2_SB = T1_R13_SA = 
T14_R15_SD

Údaje sú kontrolované na dotačnú zmluvu na 2010 a na rozpis účelových dotácií na podprograme 077 15 02. 
Výška dotácií na motivačné štipendiá z T20_R2_SA(SB) sa musí rovnať celkovému objemu dotácií, uvedenom v T1_R13_SA a v T14_R15_SD.
Súvzťažnosť s T13 - stav a vývoj finančných fondov, stĺpce SE,SF. 

T21_V1

T21_R1_SF  = výkazníctvo 2010, 
súvaha, časť pasíva, riadok 103, 
predchádzajúce účtovné obdobie
T21_R1_SK = výkazníctvo 2010, 
súvaha, časť pasíva, riadok 103, 
bežné účtovné obdobie 

Celková hodnota účtu 384 za rok 2009 a 2010, uvedená v T21_SF je kontrolovaná na výkaz Súvaha, časť Pasíva, r.103. 
Štruktúru účtu žiadame uviesť v členení na zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ (analytický účet 384.11), nevyčerpanú bežnú dotáciu na aktivity 
budúcich odbobí (384.12) a prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity (384.13). 
Ak sú na tomto účte zaúčtované aj iné výnosy, žiadame ich osobitne uviesť v SD (2009), resp. SI (2010). 
Údaje za rok 2009 musia byť totožné s údajmi, ktoré VVŠ predložili k výsledkom hospodárenia VVŠ za rok 2009. 

T21_V2
(T21_R1_SA + 
T11_R10_SB+T11_R10a_SB) - 
T5_R85_SC = T21_R1_SG

V stĺpci SG sa zvyšok prijatej kapitálovej dotácie, používanej na kompenzáciu odpisov za rok 2010 sa rovná súčtu zvyšku prijatej kapitálovej dotácie na kompenzáciu odpisov z roku 
2009 (stĺpec SA) a výšky kapitálovej dotácie (2010) z T11_R10_SB+T11_R10a_SB, zníženému o odpisy, vykazované v T5_R85_SC. 



Číslo 
riadku

Dotácia / program Bežné dotácie
Kapitálové 

dotácie
Dotácie spolu

A B C=A+B
1 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2] 2 269 354 400 000 2 669 354
2 - Podprogram 077 11 2 269 354 400 000 2 669 354
3 Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť [R4+R5+R6+R7+R8] 119 561 0 119 561
4    - Prvok 077 12 01 94 499 0 94 499
5    - Prvok 077 12 02 5 894 0 5 894
6    - Prvok 077 12 03 0 0 0
7    - Prvok 077 12 04 0 0 0
8    - Prvok 077 12 05 19 168 0 19 168
9 Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10] 0 0 0
10 - Podprogram 077 13 0 0 0
11 Dotácia na sociálnu podporu študentov [R12+R13+R14] 680 625 0 680 625
12    - Prvok 077 15 01 392 020 0 392 020
13    - Prvok 077 15 02 73 350 0 73 350
14    - Prvok 077 15 03 215 255 0 215 255
15 Spolu [R1+R3+R9+R11] 3 069 540 400 000 3 469 540

Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR
 poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy v roku 2010 (v Eur )

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  



Číslo 
riadku

Položka Bežné dotácie
Kapitálové 

dotácie
Dotácie spolu

A B C=A+B
1 Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠ SR [SUM(R1a:R1...)] 0 0 0
1a 0
1b 0

0
2 Dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov [SUM(R2a:R2...)] 0 0 0
2a 0
2b 0

0
3 Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie [SUM(R3a:R3...)] 92 581 0 92 581
3a D-08-190/0001-00  Dar tuzemský 79 781 79 781
3b z-10/0001-59  Tvorba nových študijných programov 8 000 8 000
3c z-10/0002-59  Vedecká a odborná litaratúra 4 800 4 800

4 Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie [SUM(R4a:R4...)] 369 220 0 369 220
4a Z-08-190/0001-00  Dar zahraničný zdroj 323 212 323 212
4b z-09-190/0001-00  Erasmus 46 007 46 007

0
5 Spolu [R1+R2+R3+R4] 461 801 0 461 801

OK, Pej.

Tabuľka č. 2: Príjmy verejnej vysokej školy  v roku 2010 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií 
 z  kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov)  ( v Eur )

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty: 



Hlavná činnosť
Podnikateľská 
činnosť

Hlavná činnosť
Podnikateľská 
činnosť

Hlavná činnosť
Podnikateľská 
činnosť

A B C D E=C-A F=D-B
1 Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)] 0 0 0 0 0 0
2 - vysokoškolské podniky 0 0 0 0 0 0
3 - študentské domovy 0 0 0 0 0 0
4 - študentské jedálne 0 0 0 0 0 0
5 - ostatné tržby za vlastné výrobky 0 0 0 0 0 0
6 Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)] 291 416 25 488 276 633 35 480 -14 783 9 992
7 - z ubytovania študentov (účet 602 001) 281 499 0 261 795 0 -19 704 0
8 - zo stravných lístkov študentov a doktorandov (účet 602 009) 0 0 0 0 0 0
9 - z ubytovania a stravovania iných fyzických osôb (účet 602 008 a 602 010) 0 2 012 0 9 017 0 7 006

10 - iné analyticky sledované výnosy (účty 602 002-007, 602 099) 9 916 23 477 14 837 26 463 4 921 2 986
11 Tržby za predaný tovar (účet 604) 0 0
12 Zmeny stavu zásob vlastnej výroby (účtová skupina 61) 0 0
13 Aktivácia (účtová skupina 62) 0 0
14 Pokuty a penále (účet 641+642) 0 0
15 Platby za odpísané pohľadávky  (účet 643) 0 0
16 Úroky (účet 644) [R17+R18] 559 35 308 21 -252 -15
17 - z dotačného účtu  (účet 644 001) 0 0
18 - z ostatných účtov  (účet 644 002) 559 35 308 21 -252 -15
19 Kurzové zisky  (účet 645) 8 0 -8 0
20 Iné ostatné výnosy (účet 649) [SUM(R21:R33)] 633 873 1 214 1 069 631 1 286 435 758 72
21 - školné  (účet 649 001-002)                                                     62 926 0 166 660 0 103 734 0
22 - poplatky spojené so štúdiom (účet 649 003-006) 110 640 0 100 010 0 -10 630 0
23 - ďalšie vzdelávanie  (účet 649 007) 5 908 0 26 752 0 20 844 0
24 - kvalifikačné skúšky  (účet 649 008) 107 557 0 133 0 -107 424 0
25 - dary (účet 649 009) 210 535 0 385 712 0 175 177 0
26 - výnosy z dedičstva  (účet 649 010) 0 0 0 0 0 0
27 - výnosy z duševného vlastníctva (účet 649 011) 0 0 0 0 0 0
28 - oprava výnosov minulých účtovných období (účet 649 013) 0 0 0 0 0 0
29 - použitie prostriedkov fondov (účet 649 014) 0 0 0 0 0 0
30 - použitie prostriedkov výnosov budúcich období - projekty  (účet 649 015) 0 0 0 0 0 0

31
príspevok na úhradu výdavkov zahraničných študentov/lektorov  (napr. 
lektorom na prenájmy bytov,...)

0 0 0 0 0 0

32 - dobropisy minulých období (účet 649 017) 1 021 0 -12 638 0 -13 659 0
33 - ostatné výnosy (účty 649 012, 649 018-021, 649 099) 135 287 1 214 403 002 1 286 267 715 72
34 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) 0 0 0 0 0 0

Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a 2010  

2009  (v Eur) 2010 (v Eur)
Číslo 

riadku
Položka

Rozdiel 2010-2009 (v Eur)

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:   
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Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a 2010  

2009  (v Eur) 2010 (v Eur)
Číslo 

riadku
Položka

Rozdiel 2010-2009 (v Eur)

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:   

35 Výnosy z dlhodobého finančného majetku (účet 652) 0 0 0 0 0 0
36 Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653) 0 0 0 0 0 0

37 Tržby z predaja materiálu (účet 654) 0 0 0 0 0 0

38 Výnosy z krátkodobého finančného majetku  (účet 655) 0 0 0 0 0 0
39 Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R40:R43)]   1) 21 138 0 39 181 0 18 044 0
40 - rezervného fondu (účet 656 100) 0 0 0 0 0 0
41 - štipendijného fondu (účet 656 200) 21 138 0 39 181 0 18 044 0
42 - fondu reprodukcie (účet 656 400) 2) 0 0 0 0 0 0
43 - ostatných fondov (účet 656 300, 656 500) 0 0 0 0 0 0
44 Výnosy z precenenia cenných papierov (účet 657) 0 0 0 0 0 0
45 Výnosy z nájmu majetku  (účet 658) 13 886 0 13 886 0 0 0
46 Zúčtovanie zákonných opravných položiek (účet 659) X X X X   
47 Prijaté príspevky od iných organizácií (účet 662) 0 0
48 Vnútroorganizačné prevody výnosov (účtová skupina 67) 0 0
49 Prevádzkové dotácie (účet 691) 3 407 398 0 4 867 498 0 1 460 100 0
50 z toho: 0 0
51 - zúčtovanie dotácie zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov 416 054 0 940 920 0 524 866 0

52 Spolu [R1+R6+SUM(R11:R16)+R19+R20+SUM(R34:R39)+SUM(R44:49)] 4 368 277 26 738 6 267 135,37 36 787,44 1 898 857,88 10 049,36

2)   Výnosy z Fondu reprodukcie možno účtovať len v súvislosti s krytím nákladov na vedenie príslušného bankového účtu a nákladov vyplývajúcich z kurzových strát
      v zmysle  16a ods. 8 zákona. 

1) V R40-43 sa uvádzajú výnosy z finančných fondov, ktoré slúžia na zvýšenie výnosovej časti rozpočtu VVŠ podľa § 16 ods. 8 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. 
     o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 



Číslo 
riadku

Položka 2009 (v Eur) 2010 (v Eur)

A B
1 Výnosy zo školného  [R2+R3] 62 926 166 660

2
- za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium (§ 92 ods. 5 a 6 zákona) 
(účet 649 001) 

62 926 166 660

3 - od cudzincov (§ 92 ods. 9 zákona)  (účet 649 002) 0 0
4 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R5:R8)] 110 640 100 010
5 - za prijímacie konanie (§ 92 ods. 10 zákona) (účet 649 003) 88 016 82 501
6 - za rigorózne konanie (§ 92 ods. 11 zákona) (účet 649 004) 18 662 13 458
7 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 12 zákona)  (účet 649 005) 23 710
8 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 13 zákona)  (účet 649 006) 3 938 3 340
9 Základ pre prídel do štipendijného fondu 12 585 33 332
10 Návrh na prídel do štipendijného fondu 12 585 33 332

Tabuľka č. 4: Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom 
v rokoch 2009 a 2010

Názov verejnej vysokej školy: Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  



Hlavná činnosť
Podnikateľská 
činnosť

Hlavná činnosť
Podnikateľská 
činnosť

Hlavná činnosť
Podnikateľská 
činnosť

A B C D E=C-A F=D-B
1 Spotreba materiálu (účet 501) [SUM(R2:R13)] 118 101 741 536 808 1 819 418 707 1 077
2 - knihy, časopisy a noviny  (účet 501 001) 10 262 0 13 791 0 3 530 0

3
- chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby  (účet 501 
002)

28 0 459 0 432 0

4 - kancelárske potreby a materiál   (účet 501 003) 10 292 0 6 020 0 -4 272 0
5 - papier  (účet 501 004) 4 580 0 5 595 0 1 015 0
6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu  (účet 501 007) 4 548 0 4 373 0 -175 0
7 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (účet 501 008) 6 037 238 3 683 525 -2 354 287

8
- stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál
 (účet 501 009)

7 297 0 6 094 0 -1 203 0

9 - potraviny (účet 501 010) 0 0 0 0 0 0
10 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika  (účet 501 011) 25 279 0 414 250 0 388 971 0
11 - DHM - nábytok (účet 501 012) 29 707 0 8 853 0 -20 853 0
12 - iné analyticky sledované náklady (účty 501 005-006, 501 013-015, 501 077) 6 603 0 13 399 387 6 796 387
13 - ostatný materiál (účet 501 099) 13 469 503 60 290 906 46 821 403
14 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R15:R20)] 349 318 2 182 297 296 12 070 -52 022 9 888
15 - elektrická energia (účet 502 001) 82 370 862 95 570 3 958 13 201 3 096
16 - tepelná energia  (účet 502 002) 252 479 862 188 889 6 251 -63 590 5 389
17 - vodné a stočné  (účet 502 003) 14 469 458 7 270 1 861 -7 199 1 403
18 - plyn  (účet 502 004) 0 0 5 566 0 5 566 0
19 - palivá  (účet 502 005) 0 0 0 0 0 0
20 - ostatné energie 0 0 0 0 0 0
21 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503) X X X X   
22 Predaný tovar (účet 504) [SUM(R23:R26)] 0 0 0 0 0 0
23 - vysokoškolské podniky 0 0 0 0 0 0
24 - študentské domovy 0 0 0 0 0 0
25 - študentské jedálne 0 0 0 0 0 0
26 - ostatný predaný tovar 0 0 0 0 0 0
27 Opravy a udržiavanie (účet 511) [SUM(R28:R34)] 22 393 0 225 371 0 202 978 0
28 - opravy a udržiavanie stavieb  (účet 511 001) 240 0 69 672 0 69 433 0
29 - opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára  (účet 511 002) 3 996 0 1 899 0 -2 097 0
30 - opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov  (účet 511 003) 1 082 0 1 311 0 229 0
31 - opravy a udržiavanie prostriedkov IT  (účet 511 004) 1 754 0 208 0 -1 546 0
32 - údržba a opravy meracej techniky, telovýchovných  zariadení ...(účet 511 005) 785 0 0 0 -785 0
33 - iné analyticky sledované náklady (účet 511 006-008) 2 811 0 5 998 0 3 187 0
34 - ostatná údržba a opravy (účet 511 099) 11 724 0 146 283 0 134 559 0

Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a 2010
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2009  (v Eur) 2010 (v Eur) Rozdiel 2010-2009 (v Eur)

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno
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35 Cestovné (účet 512) [SUM(R36:R37)] 25 400 0 28 487 0 3 088 0
36 - domáce cestovné  (účet 512 001) 3 222 0 5 792 0 2 570 0
37 - zahraničné cestovné  (účet 512 002) 22 177 0 22 695 0 518 0
38 Náklady na reprezentáciu (účet 513) 10 763 0 4 536 0 -6 227 0
39 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R40:R54)] 236 812 1 062 648 066 250 411 254 -812
40 - prenájom priestorov  (účet 518 001) 31 620 0 32 430 0 810 0
41 - prenájom zariadení (účet 518 002) 7 945 0 7 432 0 -513 0
42 - vložné na konferencie  (účet 518 004) 1 102 0 2 059 0 957 0
43 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov  (účet 518 005) 128 0 0 0 -128 0
44 - telefón, fax  (účet 518 006) 24 596 0 19 024 0 -5 572 0
45 - počítačové siete a prenosy údajov  (účet 518 007) 6 188 0 3 296 0 -2 891 0
46 - poštovné  (účet 518 008) 8 873 0 9 170 0 297 0
47 - odvoz odpadu  (účet 518 009) 0 0 149 0 149 0
48 - revízie zariadení (účet 518 010) 3 175 0 3 846 0 670 0
49 - čistenie verejných priestranstiev (účet 518 011) 0 0 0 0 0 0
50 - dopravné služby (účet 518 012) 1 319 0 901 0 -418 0
51 - drobný nehmotný majetok  (účet 518 014) 7 375 0 80 643 0 73 268 0
52 - používanie plavárne (účet 518 019) 0 0 0 0 0 0

53
- iné analyticky sledované náklady (účty 518 003, 518 013, 518 015-018, 518 020-
027, 518 040) 

29 100 0 46 541 0 17 441 0

54 - ostatné služby (účet 518 099) 115 391 1 062 442 575 250 327 184 -812
55 Mzdové náklady (účet 521)  [SUM(R56:R57)] 1 558 862 2 239 1 627 224 3 961 68 362 1 722
56  - MZDY (účty 521 001-008, 521 012) 1 451 900 1 439 1 544 529 1 721 92 629 282
57  - OON [SUM(R58:R60)] 106 962 800 82 695 2 240 -24 267 1 440
58       - dohody o vykonaní práce - externí účitelia (účet 521 009) 93 797 800 56 544 1 840 -37 253 1 040

59
      - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti
        (účet 521 010)

9 544 0 26 151 400 16 607 400

60     - dohody o brigádnickej práci študentov (účet 521 011) 3 621 0 0 0 -3 621 0
61 Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 504 067 240 538 960 198 34 893 -42
62 Ostatné sociálne poistenia (účet 525) 2 975 0 3 290 0 315 0
63 Zákonné sociálne náklady (účet 527) [SUM(R64:R69)] 31 759 53 42 685 0 10 926 -53
64  - tvorba sociálneho fondu  (účet 527 001) 16 218 0 21 762 0 5 544 0
65  - príspevok zamestnancom na stravovanie  (účet 527 002) 14 315 0 19 167 0 4 852 0
66  - zákonné odstupné, odchodné  (účet 527 003) 0 0 0 0 0 0
67  - náhrada príjmu pri PN (účet 527 004) 1 227 0 1 756 0 529 0
68  - ochranné pracovné pomôcky podľa Zákonníka práce (účet 527 005) 0 0 0 0 0 0
69  - ostatné zákonné sociálne náklady (účet 527 099) 0 53 0 0 0 -53
70 Ostatné sociálne náklady (účet 528)  0 0 0 0 0 0
71 Daň z motorových vozidiel (účet 531) 0 0 357 0 357 0
72 Daň z nehnuteľnosti (účet 532) 4 765 0 4 765 0 0 0
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Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno
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73 Ostatné dane a poplatky (účet 538) 8 199 0 12 942 0 4 743 0
74 Ostatné náklady (účtová skupina 54) [R75+ R76] 140 707 394 184 034 4 465 43 328 4 071

75
- Náklady účtovnej skupiny 54 okrem nákladov účtu 549 (účtovné skupiny 
541 až 548)

15 438 1 69 0 -15 369 -1

76 - Iné ostatné  náklady (účet 549) [SUM(R77:R83)] 125 268 393 183 965 4 465 58 697 4 073
77  - štipendiá doktorandov  (účet 549 001) 56 798 0 63 251 0 6 453 0
78  - bankové poplatky (účet 549 002) 213 10 147 10 -67 0
79  - úhrada výnosov z úrokov na dotačnom účte (účet 549 003) 0 0 0 0 0 0
80  - poistné náklady (havarijné, majetok, na študentov) (účet 549 004) 8 949 0 18 389 0 9 439 0
81  - štipendiá z vlastných zdrojov - prospechové (549 007) 250 0 0 0 -250 0
82  - iné analyticky sledované náklady (účet 549 005-006, 549 008-012) 20 888 0 38 636 0 17 749 0
83  - ostatné iné náklady (účet 549 099) 38 171 383 63 543 4 455 25 372 4 072

84
Odpisy, predaný majetok a opravné položky (účtová skupina 55) 
[SUM(R85:R91)]

858 369 0 1 809 842 0 951 473 0

85  - odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551 001) 383 375 0 623 813 0 240 438 0
86  - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002, 551 004) 71 523 0 652 427 0 580 904 0
87  - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552, 553, 554, 557, 558, 559) 0 0 0 0 0 0
88 - náklady na tvorbu rezervného fondu (účet 556 100) 0 0 0 0 0 0
89 - náklady na tvorbu štipendijného fondu (účet 556 200) 403 470 0 533 601 0 130 130 0
90 - náklady na tvorbu fondu reprodukcie (účet 556 300) 0 0 0 0 0 0
91 - náklady na tvorbu ostatných fondov (účty 556 300, 556 500) 0 0 0 0 0 0
92 Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56) 3 790 0 2 500 0 -1 290 0
92a Vnútroorganizačné prevody (účtovná skupina 57) 0 0 0 0 0 0
93 Daň z príjmov (účtová skupina 59) 0 3 767 0 2 665 0 -1 102

94
Spolu [R1+R14+R21+R22+R27+R35+R38+R39+R55+SUM (R61:R63) +SUM 
(R70:R74)+R84+R92+R93] 3 876 278 10 678 5 967 164 25 427 2 090 886 14 749

22 762,590

1) V R89-92 sa uvedú náklady účtované v súvislosti s tvorbou príslušného fondu. 



z toho:

Zamestnanci 
platení z 
dotácie 

MŠVVaŠ SR

Náklady na mzdy 
poskytované z 

dotácie MŠVVaŠ 
SR

A B C D=A+C E F G H=E+G
1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 79 79 1 79 905 791 905 791 62 035 967 826 967826
2 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor"                17                  17                      -      17               262 816                 262 816                       -      262 816 262816
3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent"                  9                    9                       1    9               116 460                 116 460               62 035    178 495
4 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent"                26                  26                      -      26               282 294                 282 294                       -      282 294
5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent"                27                  27                      -      27               244 222                 244 222                       -      244 222
6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor"                 -                     -                        -      0                         -                             -                         -      0
7 Odborní zamestnanci                  6                    6                      -      6                 33 138                   33 138                       -      33 138

z toho:
8 - na oblasť IT                  6                    6                      -      6                 33 138                   33 138                       -      33 138
9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)]                         27 27 7 34 284 315 284 315 66 229 350 545
10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch 17 17 7 24 209 374 209 374 66 229 275 603
11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch 5 5 0 5 37 119 37 119 0 37 119
12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 5 5 0 5 37 823 37 823 0 37 823
13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 0 0 0 0 2 247 2 247 0 2 247

14
Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských 
domovov a jedální

27 27 5 32 153 324 153 324 34 742 188 066

15
Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy 
(špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14  spolu [SUM(R15a:R15...)]                                                

0 0 0 0 0 0 0 0

15a 0 0
15b 0 0

0
16 Zamestnanci študentských domovov                  2                    2                      -      2                 28 935                   28 935                       -      28 935 28935
17 Zamestnanci študentských jedální 0 0
18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 141 141 13 154 1 407 750 1 407 750 163 006 1 570 756

141 141 13 1 407 750 1 407 750 163 006 1 570 756

Kategória zamestnancov

Č
ís

lo
 r

ia
dk

u

Náklady na mzdy 
spolu

pozn.1): rozdiel medzi údajom, vykazovaným v stĺpci T6_R18_SH a údajom v T5_R56_(SC+SD) uviesť v komentári  

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 
2010

z toho:

Tabuľka č. 6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2010 ( v Eur )

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  

Náklady na mzdy  
poskytované z 
prostriedkov 

štátneho rozpočtu

Náklady na 
mzdy 

poskytované z 
iných zdrojov

Počet 
zamestnancov 

platených z 
prostriedkov 

štátneho 
rozpočtu

Počet 
zamestnancov 

platených z 
iných zdrojov

Počet 
zamestnancov 

spolu



z účelovej dotácie 
MŠVVaŠ SR

z iných zdrojov VVŠ 
(kod 12,16)

A=B+C B C D E=A+D

1 Náklady na štipendiá interných doktorandov (R2+R5+R8) 1) 63 251 63 251 0 0 63 251 63 251

2
  - náklady na štipendiá interných doktorandov pred dizertačnou skúškou 
(v zmysle § 54 ods. 18 písm. a) zákona spolu (SUM(R3:R4))

37 166 37 166 0 0 37 166 

3   - náklady na štipendiá vo výške 9. platovej triedy a 1. platového stupňa        (v CRŠ kod 10) 37 166 37166 0 0 37 166 

4   - náklady na časť štipendia prevyšujúce 9. platovú triedu a 1. platový stupeň (v CRŠ kod 15) 0 0 0 0 0 

5
  - náklady na štipendiá interných doktorandov po dizertačnej skúške 
(v zmysle § 54 ods. 18 písm. b) zákona spolu (SUM(R6:R7))

26 085 26 085 0 0 26 085 

6   - náklady na štipendiá vo výške 10. platovej triedy a 1. platového stupňa      (v CRŠ kod 11) 26 085 26085 0 0 26 085 

7   - náklady na časť štipendia prevyšujúce 10. platovú triedu a 1. platový stupeň (v CRŠ kod 15) 0 0 0 0 0 

8
Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí - spolu 
(v CRŠ kod 14)

0 0 0 0 0 

9 Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2009 X X X X

10
Účelová dotácia na štipendiá doktorandov poskytnutá v rámci dotačnej zmluvy v priebehu roka 
2010

X 72455 X X X

11 Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2010  2) X 4 579 X X X zostatok
12 Počet osobomesiacov za rok 2010 110 110 X 0 110 

13 Priemerný mesačný náklad na doktoranda 575,01 575,01 X 0,00 575,01 

1) výška nákladov, vykazovaná k 31.12.2010 zohľadnuje aj úhradu štipendií doktorandov, ktoré verejná vysoká škola vyplatila v januári 2011 za december 2010
2) údaj v T7_R11_SB je menší alebo rovný údaju v T14_R4_SJ, ide o nevyčerpanú dotáciu k 31. 12. 2010

Vyplatené štipendiá  v januári 2011 za december 2010 (v SB uveďte objem vyplatených štip.) 4625

Tabuľka č. 7: Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2010 ( v Eur )

Názov verejnej vysokej školy:Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:

Číslo 
riadku

Položka

Interní doktorandi na miestach pridelených MŠVVaŠ SR

Ostatní  
interní 

doktorandi
Spolu

Spolu

v tom:



Finančné 
prostriedky

Počet študentov 
poberajúcich 

sociálne 
štipendium

Finančné 
prostriedky

Počet študentov 
poberajúcich 

sociálne 
štipendium 

A B C D

1 Výdavky na sociálne štipendiá (§ 96 zákona) za kalendárny rok 340 297 X 339 609 X

2 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 
1) X 2 082 X 2 139

3 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá k 31.12. 
2) X 174 X 191

4
Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka  
[R4_SC = R6_SA]                         

41 539 X 12 517 X

5
Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠVVaŠ 
k 31.12.

311 275 X 392 020 X

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]                         12 517 X 64 927 X

7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac  [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 163 X 159 X

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované sociálne štipendium 
2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom kalendárnom roku poskytnuté sociálne štipendium bez ohľadu na počet mesiacov. 

Tabuľka č. 8: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 zákona) 
za roky 2009 a 2010 ( v Eur )

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  

2009 2010

Položka
Číslo 

riadku



2009 (v Eur) 2010 (v Eur) 2009 2010
A B C D

1
Lôžková kapacita študentského domova k 31. 12. kalendárneho roka (v počte 
miest)

X X 513 492

2 Počet ubytovaných študentov (vrátane interných doktorandov)
2)  v 

osobomesiacoch
X X 5 589 5 179

3 Priemerný  prepočítaný počet ubytovaných študentov [(R2/12] X X 466 432

4
Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas výučbového obdobia (10 
mesiacov)

269 626 253 991 X X

5
Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas hlavných prázdnin (od 
interných doktorandov) a počty ubytovaných študentov

5 862 4 555 0 0

6
Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy (bez zmluvných 
zariadení)

180 187 188 884 X X

7 Ostatné výnosy zo študentských domovov 95 185 66 572 X X
8 Výnosy zo študentských domovov v kalendárnom roku spolu [SUM(R4:R7)] 550 860 514 002 X X
9 Náklady študentských domovov  spolu [R10+R11] 426 838 627 039 X X

10 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení)- mzdy a odvody 145 495 148 025 X X
11 - náklady študentských domovov  (bez zmluvných zariadení) - ostatné 281 343 479 014 X X

12 Rozdiel výnosov a nákladov na študentské domovy v kalendárnom roku  [R8-R9] 124 022 -113 037 X X

13 Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta [R9/R3] 916 1 453 X X

2) uvádzajte počet denných študentov I. a II. stupňa štúdia počas výučbového obdobia, najviac však 10 mesiacov  a denných študentov III. stupňa štúdia (doktorandov)  vrátane 
hlavných prázdnin maximálne 12 mesiacov

Tabuľka č. 9: Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady1) študentských domovov 
(bez zmluvných zariadení) za roky 2009 a 2010  

Číslo 
riadku

Položka
Náklady / Výnosy Počty ubytovaných

Názov verejnej vysokej školy: Univerzita J. Selyeho Komárno

1) výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sa neuvádzajú



Číslo 
riadku

Položka 2009 2010

A B

1 Výnosy2) študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov spolu [R2+R5]  17 749 21 408
2 Tržby jedální súvisiace so stravovaním študentov v kalendárnom roku spolu [R3+R4] 0 0
3 - tržby za stravné lístky študentov 0 0
4 - ostatné tržby súvisiace so stravovaním študentov 0 0
5 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne spolu [R6+R7-R8] 17 749 21 408

6 - zostatok nevyčerpanej dotácie (+)/ nedoplatok dotácie (-) z predchádzajúcich rokov [R6_SB=R8_SA] 5 749 9 948

7 - účelová dotácia v danom kalendárnom roku 21 948 21 029
8 - prenos zostatku dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku [R6+R7-R15] 9 948 9 569

9 Náklady na činnosť študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov za kalendárny rok 0 0

z toho:

10  - náklady na jedlá študentov3) 0 0

11 Rozdiel výnosov a nákladov študentských jedální súvisiacich so stravovaním študentov  [R1-R9] 17 749 21 408

12 Počet vydaných jedál študentom  v kalendárnom roku  17 749 21 408
13 - počet vydaných jedál študentom vo vlastných stravovacích zariadeniach 3) 0 0

14 - počet vydaných jedál študentom v zmluvných zariadeniach 4) 17 749 21 408

15 Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na jedlá podľa metodiky  [R13+ R14]                                       17 749 21 408
16 Priemerné náklady  na jedlo študenta v Eur [R10/R12] 0 0

3) uvádzajú sa jedlá vydané študentom len vo vlastnej jedálni , na ktoré sa poskytuje dotácia

4) uvádzajú sa všetky jedlá vydané študentom v zmluvných zariadeniach, na ktoré sa poskytuje dotácia

Tabuľka č. 10: Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady1) študentských jedální 
za roky 2009 a 2010 ( v Eur )

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno

1) výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sa neuvádzajú, neuvádzajú sa ani výnosy a náklady súvisiace so stravovaním zamestnancov

2) všetky údaje o výnosoch a nákladoch  sa uvádzajú v Eur



2009 (v Eur) 2010 (v Eur)

A B
1 Stav fondu reprodukcie k 1.1. 154 522,30 186 513
2 Tvorba fondu reprodukcie v kalendárnom roku spolu [SUM(R3:R8)] 58 880 335 085
3 - tvorba fondu z hospodárskeho výsledku (účet 413  111)  1) 20 036,48 0
4 - tvorba fondu z odpisov (účet 413 116) 38 844,00 335 085
5 - tvorba fondu z výnosov z predaja majetku (účet 413 117) 0,00
6 - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu (účet  413 114) 0,00
7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva (účet 413 112) 0,00

8 - ostatná tvorba (účet 413 113) 2) 0,00

9
Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie majetku  z fondu reprodukcie 
[R1+R2]

213 402,78 521 598,48

10 Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu 13 068,00 400 000 OK

10a Dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) 3 586 996 doplnený riadok,

11 Zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku 24 219,31 8 540
12 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z úverov
13 Iné zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku 

14
Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku spolu 
[SUM(R9:R13)]

250 690 4 517 135

2) ostatná tvorba fondu reprodukcie v zmysle § 16a ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách v znení neskorších predpisov (kreditné úroky a 
kurzové zisky)

1) vrátane tvorby z nerozdeleného zisku z minulých rokov

Tabuľka č. 11: Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého  majetku v 
rokoch 2009 a 2010 ( v Eur )

Číslo 
riadku

Položka
Objem zdrojov

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno



A B C D E F G=A+B+C+D+E+F

1 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 0
z toho:

2 - nákup softvéru 0
3 Nákup budov a stavieb 0

4
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia [SUM(R5:R9)]

4 799 3 052 196 0 208 782 0 0 3 265 778

5 - interiérové vybavenie  (713 001) 0
6 - telekomunikačná technika  (713 003) 0
7 -  výpočtová technika  (713 002) 1 819 2 600 379 178 644 2 780 842

8
 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a 
náradie (713 004)

2 980 451 817 27 396 482 193

9
  - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie 
a materiál  (713 005)

2 743 2 743

10 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0
11 Prípravná a projektová dokumentácia 19 878 13 014 32 891
12 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0
13 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 514 921 52 185 567 106
14 Nákup ostatného dlhodobého majetku 0

15
Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie 
dlhobého majetku spolu 
[R1+SUM(R3:R4)+SUM(R10:R14)]

4 799 3 586 995 0 273 981 0 0 3 865 775

Čerpanie z 
iných 

zdrojov
(FM EHP, 

NFM)

Tabuľka č. 12: Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2010 ( v Eur )

Čerpanie 
kapitálovej 

dotácie v roku 
2010

zo štátneho 
rozpočtu

Celkové výdavky 
na obstaranie a 

technické 
zhodnotenie 
dlhodobého 

majetku

Číslo 
riadku

Položka

Čerpanie bežnej 
dotácie v roku 

2010 
prostredníctvom 

fondu reprodukcie 

Čerpanie z 
úveru

Čerpanie 
ostatných 
zdrojov 

prostredníctvom 
fondu 

reprodukcie 

Čerpanie 
kapitálovej 

dotácie v roku 
2010

z prostriedkov 
EÚ 

(štrukturálnych 
fondov)

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno



2009 (v Eur) 2010 (v Eur) 2009 (v Eur) 2010 (v Eur) 2009 (v Eur) 2010 (v Eur) 2009 (v Eur) 2010 (v Eur) 2009 (v Eur) 2010 (v Eur)

A B C D E F G H I=A+C+E+G J=B+D+F+H

1
Stav fondu k 1.1. kalendárneho roku [R1_SB = 
R12_SA ...]

0 352 936 148 035 186 513 159 733 70 058 0 0 307 768 609 507 

2
Tvorba fondu v kalendárnom roku spolu 
SUM(R3:R10) 352 936 355 642 65 368 335 318 394 410 498 702 0 0 812 714 1 189 662 

3 - tvorba fondu z výsledku hospodárenia 1) 352 936 355 642 20 036 0 0 0 372 972 355 642 
4 - tvorba fondu z odpisov X X 38 844 335 318 X X X X 38 844 335 318 
5   - tvorba fondu z predaja alebo likvidácie majetku X X 0 0 X X X X 0 0 
6 - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu X X 0 0 0 0 0 0 
7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva 0 0 0 0 0 0 
8 - tvorba fondu z dotácie 2) X X X X 381 825 465 370 X X 381 825 465 370 
9 - tvorba fondu z výnosov zo školného X X X X 12 585 33 332 X X 12 585 33 332 
10 - ostatná tvorba 2) 0 0 6 487 0 0 0 0 0 
11 Čerpanie fondu k 31. 12. kalendárneho roku 0 0 26 890 196 722 484 085 446 568 510 975 643 289 

12
Stav fondu k 31.12. kalendárneho roku [R1+R2-
R11]

352 936 708 577 186 513 325 110 70 058 122 193 0 0 609 507 1 155 880 

13
Krytie fondu finančnými prostriedkami na 

osobitnom bankovom účte 3) k 31.12.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T5,R86,SC+SD 652 427 465 370 609506,78 1 155 880

1) vrátane tvorby z nerozdeleného zisku z minulých rokov rozdiel 317 109 33 332 0 0

2) len ak umožňuje zákon 446 568 OK Gon., 20,4,

3) uvádza sa v prípade, ak si vysoká škola vytvorila osobitný bankový účet na krytie fondu - napríklad  fondu reprodukcie O.K.,Sev.

rozdiel v tvorbe FR vo výške 317 109 oproti odpisom je odpis majetku obstaraného v rámci projektu 
spolufinancovaného z prostriedkov EU a ŠR. Tento odpis sa kompenzuje výnosmi budúcich období účet 384... Teda 
je to 551004 ?

OK s vysvetl.Gon.20,4,

Rezervný fond Ostatné fondy Fondy spolu

Tabuľka č. 13: Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2009 a 2010

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno

Číslo 
riadku

Fond reprodukcie Štipendijný fond



Za rok 2010 sa nevypĺňa !

Časť zostatku 
na existujúce 
záväzky (bez 

odpisov)
(v Eur)

Časť zostatku 
na krytie 
odpisov

(v Eur)

Nedočerpaná 
bežná dotácia na 

pokračujúce 
úlohy
(v Eur)

Časť zostatku na 
nerealizované 
nepokračujúce 

úlohy
(v Eur)

Časť zostatku 
ušetrená 

efektívnym 
využitím 

neúčelovej dotácie 
(v Eur)

A B C D E F=A+B+C+D-E G H I J K=F-(G+H+I+J) L M

Výdavky  z bežnej 
dotácie v roku 

2010
(v Eur)

Zostatok bežnej 
dotácie k 

31.12.2010
(v Eur)

Členenie zostatku dotácie k 31.12.2010

Tabuľka č. 14: Zúčtovanie bežných dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠVVaŠ SR v roku 2010
(okrem dotácií poskytnutých zo štrukturálnych fondov EÚ)

Názov verejnej vysokej školy:  
Názov fakulty:  

Poznámka
Číslo 

riadku
Dotácia / program

Zostatok bežnej 
dotácie k 

31.12.2009 
(v Eur)

Nárok na 
dofinancovanie 

dotácie
(v Eur)

Vrátenie 
preplatku z 

predchádzajúce
ho obdobia v 

roku 2010 
(v Eur)

Vratky 
kapitálovej 

dotácie
(v Eur)

(+)

Príjmy z bežnej  
dotácie v roku 

2010
(v Eur)



Za rok 2010 sa nevypĺňa !

Časť zostatku na 
existujúce 

záväzky (bez 
odpisov)

(v Eur)

Nedočerpaná 
kapitálová 
dotácia na 

pokračujúce 
úlohy
(v Eur)

Časť zostatku na 
nerealizované 
nepokračujúce 

úlohy
(v Eur)

Výdavky  z 
kapitálovej 

dotácie v roku 
2010
(v Eur)

Tabuľka č. 15: Zúčtovanie kapitálových dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠVVaŠ SR v roku 2010
(okrem dotácii poskytnutých zo štrukturálnych fondov EÚ)

Zostatok 
kapitálovej 
dotácie k 

31.12.2010
(v Eur)

Názov verejnej vysokej školy:  
Názov fakulty:  

Členenie zostatku dotácie k 31.12.2010

Poznámka

Vratky 
kapitálovej 
dotácie do 

príjmov ŠR
(v Eur)

(-)

Číslo 
riadku

Dotácia / program

Zostatok 
kapitálovej 
dotácie k 

31.12.2009
(v Eur)

Príjmy z 
kapitálovej  

dotácie v roku 
2010
(v Eur)



Číslo 
riadku

Bankový účet Stav účtu k 31.12.2010 Poznámka

A B C

1
Účty v Štátnej pokladnici spolu 
[SUM(R2:R15)]

2 469 813

2 - dotačný účet 0
3 - zostatkový účet 1 268 162 7000183590/8180  zostatkový účet
4 - distribučný účet 0

5
- bežný účet okrem účtov uvedených v 
  R6:R8

860 925
7000164293/8180 kapit.dotácie do r. 2007  

7000122827/8180 vlastné zdroje UJS  7000210333/8180 
vlastné zdroje PF    7000122835/8180 účet darov pre UJS

6     - bežný účet pre študentské domovy 214 500 7000294370/8180 vlastné zdorje ŠD
7     - bežný účet pre študentské jedálne 0

8
    - bežný účet na riešenie úloh vedy a
      výskumu  zo SR, resp.zahraničia 

0

9 - devízové účty 0
10 - účet štipendijného fondu 0

11 - účet podnikateľskej činnosti 49 375
7000294418/8180  ECDL skúšky                       

7000315346/8180  mzdový účet                       
7000315351/8180  podnikateľská činnosť

12 - účet sociálneho fondu 5 207 7000152727/8180  účet sociálneho fondu
13 - účet fondu reprodukcie 0
14 - bežný účet - zábezpeka 0

15
- ostatné bankové účty v Štátnej pokladnici 
  mimo účtov uvedených v R2:R14

71 645

7000228621/8180 rigorozne konanie EF 
7000152743/8180 vlastné zdr. TF do roku 2008                            

7000231003/8180 vlastné zdr. EF a knižnice do r.2008  
7000231011/8180 Erasmus -mobilita učiteľov a štud. 

7000346812/8180 ústav celoživ. vzdelávania
16 Účty mimo Štátnej pokladnice spolu 0
17 peniaze na ceste (účet 261) 0

18
Stav bankových účtov spolu 
[R1+R16+R17]

2 469 813

Tabuľka č. 16: Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy
   k 31. decembru 2010  (v Eur )

Názov verejnej vysokej školy: Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty: 



z EÚ
spolufinanco-
vanie zo ŠR

z EÚ
spolufinanco-
vanie zo ŠR

z EÚ
spolufinanco-
vanie zo ŠR

A B C D E=A+C F=B+D

1 Podprogram 06G 05 [SUM(R2:R5)] 0 0 0 0 0 0

2   - Prvok 06G 05 01 0 0 0 0

3   - Prvok 06G 05 02 0 0 0 0

4   - Prvok 06G 05 03 0 0 0 0

5   - Prvok 06G 05 04 0 0 0 0

6 Podprogram 06G 06 [R7+R8] 0 0 0 0 0 0
7   - Prvok 06G 06 01 0 0 0 0 0 0
8   - Prvok 06G 06 04  0 0
9 Podprogram 0AE 02 [R10:R11] 0 0 0 0 0 0

10   - Prvok 0AE 02 01 0 0
11   - Prvok 0AE 02 03 0 0
12 Podprogram 0AE 03 [R12=R13] 668 862 78 690 3 209 417 377 579 3 878 279 456 269
13   - Prvok 0AE 03 01 668 862 78 690 3 209 417 377 579 3 878 279 456 269

14
Dotácie z kapitoly MŠ SR spolu 
[R1+R6+R9+R12]

668 862 78 690 3 209 417 377 579 3 878 279 456 269

15
Dotácie z iných kapitol spolu 
[SUM(R15a:R15...)]

0 0 0 0 0 0

15a

(uviesť zoznam všetkých dotácií z iných kapitol 
sumarizovaných podľa prvkov resp. podprogramov, 
ak sa podprogram nedelí na prvky)

0 0 0 0 0 0

0 0

16 Dotácie z prostriedkov EÚ spolu [R14+R15] 668 862 78 690 3 209 417 377 579 3 878 278,73 456 268,96

Tabuľka č. 17: Príjmy verejnej vysokej školy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie 
zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2010

 (v Eur)

Dotácie spoluBežné dotácie Kapitálové dotácie
Číslo 

riadku

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  



Číslo 
riadku

Položka Bežné dotácie
Kapitálové 

dotácie
Dotácia spolu

A B C=A+B
nadrezortná veda a technika

1 Program 06K [SUM(R2+R3+R4+R5)] 1 494 0 1 494
2  - Podprogram 06K 11 1 494 1 494
3  - Podprogram 06K 12            0
4  - Podprogram 06K 16           
5 -  Podprogram 06K 0A 0

zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami 
1)

6  - Prvok 021 02 03  0
7  - Podprogram 05T 08 0

8 Ostatné dotácie [SUM(R8a..R8x)] 0 0 0
8a (uviesť zoznam všetkých dotácií, každú na zvláštny riadok) 0

9 Spolu [R1+R6+R7+R8] 1 494 0 1 494

nórsky a finančný mechanizmus do r.8 OK, Pej.

Tabuľka č. 18: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva 
poskytnuté mimo dotačnej zmluvy a mimo dotácií z prostriedkov EÚ (zo štrukturálnych fondov) 

v roku 2010  (v Eur)

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  



Náklady na 
štipendiá

Počet študentov  
poberajúcich 
štipendium 

Náklady na 
štipendiá

Počet študentov  
poberajúcich 
štipendium

A B C D

1
Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97 zákona) spolu 
[R2+R5+R8+R11] 

21138 129 38013 395

2 - prospechové [R3+R4] 250 1 0 0
3   - poskytnuté jednorázovo 250 1 0 0

4   - poskytované mesačne 1) 0 0 0 0

5 -  za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7] 13870 69 18600 103
6   - poskytnuté jednorázovo 13870 69 18600 103

7   - poskytované mesačne 1) 0 0 0

8 - za umeleckú alebo športovú činnosť [R9+R10]                                                       7018 59 19413 292
9   - poskytnuté jednorázovo 7018 59 19413 292

10   - poskytované mesačne 1) 0 0 0 0

11 - na sociálnu podporu [R12+R13] 0 0 1725 2
12   - poskytnuté jednorázovo 0 0 0 0

13   - poskytované mesačne 1) 0 0 1725 2

14 Počet študentov poberajúcich  štipendiá z vlastných zdrojov 2) k 31.12. X 0 X 2

O.K.,Sev.

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované štipendium 

2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom roku poskytované štipendium .

Tabuľka č. 19: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2008 a 2009    (v Eur )

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  

Číslo 
riadku

Položka

2009 2010



Číslo 
riadku

Položka 2009 (v  Eur) 2010  (v Eur)

A B

1
Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné 

štipendiá1) k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka          
7 635 15 570

2
Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v 

kalendárnom roku 1) 70 550 73 350

3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 1)  62 615 68 946

4
Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. 

kalendárneho roka1)   [R1+R2-R3]                       
15 570 19 973,97

5 Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 2) 294 419

Tabuľka č. 20: Motivačné štipendiá  v rokoch 2009 a 2010 
(v zmysle § 96  zákona ) 

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  

2)  v riadku 5 sa uvedie celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo vyplatené motivačné štipendium v kalendárnom roku 

1) uvádzajte prospechové a mimoriadné štipendiá spolu



Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie 

zo štátneho rozpočtu 
používanej na 

kompenzáciu odpisov 
majetku z nej 
obstaraného

Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie z 

prostriedkov EÚ 

(štrukturálnych fondov) 

používanej na 
kompenzáciu odpisov 

majetku z nej 
obstaraného

Bežná dotácia 
na úlohy 
budúcich 
období 

Prostriedky zo 
zahraničných 
projektov na 

budúce aktivity

Ostatné Spolu

Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie 

zo štátneho 
rozpočtu 

používanej na 
kompenzáciu 

odpisov majetku z 
nej obstaraného

Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie 

z prostriedkov EÚ 
(štrukturálnych 

fondov) používanej 
na kompenzáciu 

odpisov majetku z 
nej obstaraného

Bežná dotácia 
na úlohy 
budúcich 
období 

Prostriedky zo 
zahraničných 
projektov na 

budúce aktivity

Ostatné Spolu

A B C D E
F = 

A+B+C+D+E
G H I J K

L=
G+H+I+J+K

1 5 309 749 117 440 52 656 786 109 6 265 954 5 085 936 3 269 887 9 449 28 510 389 890 8 783 673

Stav k 31. 12. 2010  (v Eur)Stav k 31. 12. 2009 (v Eur)

Číslo 
riadku

Tabuľka č. 21: Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2009 a 2010

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno



Číslo 
účtu

Účet
Číslo 

riadku

Výnosy
v hlavnej činnosti

2009 (v Eur)

Výnosy
hlavnej činnosti

2010 (v Eur)

Rozdiel 2010-
2009 (v Eur)

601 Tržby za vlastné výrobky 39 0
602 Tržby z predaja služieb 40 275 488 258 546 -16 942
604 Tržby za predaný tovar 41 0
611 Zmena  stavu zásob ned. výroby 42 0
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0
623 Aktivácia dlhodobého nehmot. majetku 48 0
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majet. 49 0
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0
642 Ostatné pokuty a penále 51 0
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0
644 Úroky 53 0
645 Kurzové zisky 54 0
646 Prijaté dary 55 0
647 Osobitné výnosy 56 0
648 Zákonné poplatky 57 0
649 Iné ostatné výnosy 58 27 108 81
651 Tržby z predaja dlhodobého majetku 59 0
652 Výnosy z dlhodobého finančného maj. 60 0
653 Tržby z predaja cenných papierov a pod. 61 0
654 Tržby z predaja materiálu 62 0
655 Výnosy z krátkod. finančného majetku 63 0
656 Výnosy z použitia fondu 64 0
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0
664 Prijaté členské príspevky 70 0
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0

691 Dotácie 73

620 439 685 978 65 539

74 895 954 944 632 48 678
75 193 745 -74 405 -268 149

591 Daň z príjmov 76 -901 804
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 -901 804

78 193 745 -74 405 -268 149
996 1 985 653 1 814 860 -1 974 401

Výsledok hospod.  po zdanení r. 75-(r.76 + r.77) 
Kontrolné číslo r. 39 až r. 78

Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2010 v oblasti sociálnej podpory študentov 
(v Eur)

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  

Účtová trieda 6 spolu r.39 až r. 73
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-r.38



Číslo 
účtu

Účet
Číslo 

riadku

Náklady
hlavnej činnosti

2009 (v Eur)

Náklady
hlavnej činnosti

2010 (v Eur)

Rozdiel 2010-
2009 (v Eur)

501 Spotreba materiálu 01 11 912 29 007 17 095
502 Spotreba energie 02 168 036 148 172 -19 863
504 Predaný tovar 03 0
511 Opravy a udržiavanie 04 7 850 209 674 201 824
512 Cestovné 05 0 184 184
513 Náklady na reprezentáciu 06 43 61 18
518 Ostatné služby 07 14 196 12 910 -1 286
521 Mzdové náklady 08 81 990 79 087 -2 904
524 Zákonné soc. poistenie a zdr.pois. 09 27 467 29 172 1 705
525 Ostatné sociálne poistenie 10 697 677 -20
527 Zákonné sociálne náklady 11 62 1 128 1 067
528 Ostatné sociálne náklady 12 0
531 Daň z motorových vozidiel 13 0
532 Daň z nehnuteľností 14 886 886 0
538 Ostatné dane a poplatky 15 4 389 7 099 2 709
541 Zmluvné pokuty a penále 16 0
542 Ostatné pokuty a penále 17 0
543 Odpísanie pohľadávky 18 0
544 Úroky 19 0
545 Kurzové straty 20 0
546 Dary 21 0
547 Osobitné náklady 22 0
548 Manká a škody 23 0
549 Iné ostatné náklady 24 12 843 18 838 5 996
551 Odpisy DNM a DHM 25 0
552 Zost. cena predaného DM 26 0
553 Predané cenné papiere 27 0
554 Predaný materiál 28 0
555 Náklady na krátkod. finančný maj. 29 0
556 Tvorba fondov 30 368 050 479 642 111 592
557 Náklady na precenenie cen.pap. 31 0
558 Tvorba a zúčt. opravných položiek 32 0
559 Tvorba a zúčt. zk. oprav. pol. 33 0

561 Poskytnuté príspevky org. zlož. 34 0

562 Poskyt. príspevky iným účt. jednot. 35 1 990 2 500 510
563 Poskytnuté príspevky fyz. osobám 36 1 800 -1 800
567 Poskyt. príspevky z verejnej zbierky 37 0

38 702 210 1 019 037 316 827

995 1 404 419 2 038 074 633 655

O.K.,Sev.

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho Komárno 
Názov fakulty:  

Tabuľka č .23:  Náklady verejnej vysokej školy  v roku 2010 v oblasti sociálnej podpory 
študentov (v Eur)

Účtovná trieda 5 spolu r.01 až r.37
Kontrolné číslo r. 01 až r. 38



Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4
001 11 493 705 3 389 070 8 104 635 7 176 694

1. Dlhodobý nehmotný majetok   r.003 až 008 002 35 469 30 729 4 740 10 613
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdob.činnosti 012 -
(072 +091 AÚ) 003
Software  013 - (073 + 091 AÚ) 004 29 332 26 015 3 317 9 190
Oceniteľné práva  014 - (074 + 091 AÚ) 005 6 137 4 714 1 423 1 423
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 
+ 079 + 091 AÚ) 006
(093) 007
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  
(051) - (095 AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok    r.010 až 020 009 11 458 236 3 358 341 8 099 895 7 166 081
Pozemky  (031) 010
Umelecké diela a zbierky  (032) 011 13 419 13 419 13 419
Stavby  (021) - (081 + 092 AÚ) 012 7 261 701 1 791 379 5 470 322 5 368 056
(022) - (082 + 092 AÚ) 013 4 117 452 1 523 257 2 594 195 80 128
Dopravné prostriedky  (023) - (083 + 092 AÚ) 014 65 664 43 704 21 960 24 649
Pestovateľské celky trvalých porastov  (025) - (085 
+092 AÚ) 015
AÚ) 016
AÚ) 017
AÚ) 018
(094) 019 1 679 829
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot.majetok  (052) 
- (095 AÚ) 020

3. Dlhodobý finančný majetok  r.022 až 028 021 0 0 0 0
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe  (061) 022
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom  (062) 023
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti  (063) - (096 
AÚ) 024
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky  (066 + 
067) - (096 AÚ) 025
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) okrem r.040 026
Obstaranie dlhodobého finančného majetku  (043) - 
(096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053) 028

Kontrolné číslo    r. 001 až 028 991 34 481 114 10 167 210 24 313 904 21 530 082

OK, Pej.

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + 009 + 021

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  

Tabuľka č. 24a: Súvaha za rok 2010 - Strana aktív 1. časť (v Eur)

Strana aktív č. r.
Bežné účtovné obdobie

a



Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

029 3 075 093 0 3 075 093 2 384 918
1. Zásoby   súčet r. 031 až 036 030 0 0 0 0

Materiál (112 + 119) - (191) 031
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 
+ 122) - (192 + 193) 032
Výrobky  (123) - (194) 033
Zvieratá  (124) - (195) 034
Tovar  (132 +139) - (196) 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314) - (391 AÚ) 036

2. Dlhodobé pohľadávky    r.038 až 041 037 511 522 0 511 522 567 765
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 
391 AÚ) okrem r.035 038
Ostatné pohľadávky (315 AÚ -391 AÚ) 039 511 522 0 511 522 567 765
Pohľadávky voči účastníkom združení  (358 AÚ) - (391 
AÚ)

040
Iné pohľadávky  (335 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 
AÚ) 041

3. Krátkodobé pohľadávky   r.043 až 050 042 93 757 0 93 757 55 199
Pohľadávky z obchodného styku  (311 AÚ až 314 AÚ) - 
391 AÚ) 043 5 543 0 5 543 18 627
Ostatné pohľadávky (315 AÚ -391 AÚ) 044 47 561 0 47 561 27 170
Zúčtovanie so SP a zdravotnými poisťovňami (336) 045
Daňové pohľadávky  (341 až 345) 046 15 071 0 15 071 7 657
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR 
(346+348) 047 1
Pohľadávky voči účastníkom združení  (358 AÚ) - (391 
AÚ)

048
Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ) 049
Iné pohľadávky  (335 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 
AÚ)

050 25 583 0 25 583 1 744
4. Finančné účty  r.052 až 056 051 2 469 813 0 2 469 813 1 761 954

Pokladnica  (211 +213) 052 531
Bankové účty  (221 +261) 053 2 469 813 0 2 469 813 1 761 423 OK
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok 
(221AÚ)

054
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+257)-
291AÚ 055
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-
291AÚ) 056

057
2 217 0 2 217 4 571

Náklady budúcich období  (381) 058 2216,88 0 2216,88 3895,71
Príjmy budúcich období  (385) 059 675,45

060 14 571 014 3 389 070 11 181 944 9 566 183

992 23 800 726 3 389 070 20 411 656 16 730 079

OK, Pej.

Tabuľka č. 24b: Súvaha za rok 2010 - Strana aktív 2. časť (v Eur)

Strana aktív
Účtovné obdobie

a

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051

 Kontrolné číslo   r. 029 až 060

1.

 MAJETOK SPOLU  r.001 + 029 +057

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU                   r. 058 a 
r. 059



b 5 6

061
2 055 923 1 321 551

1. Imanie a peňažné fondy r.063 až 067 062 752 375 329 334
Základné imanie    (411) 063 305 073 72 763
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu     (412) 064 122 193 70 058
Fond reprodukcie   (413) 065 325 110 186 513
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov    (414) 066
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín   (415) 067

2. Fondy tvorené zo zisku    r.069 až 071 068 708 577 352 936
Rezervný fond                          (421) 069 708 577 352 936 1 155 880 609 507

Fondy tvorené zo zisku            (423) 070
Ostatné fondy                          (427) 071

3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+,- 
428) 072

283 639 131 222

4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060-
(r.062+068+072+074+101) 073 311 331 508 059

074 257 436 1 914 982
1. Rezervy r.076 až 078 075 44 329 58 974

Rezervy zákonné                      (451AÚ) 076
Ostatné rezervy                        (459AÚ) 077
Krátkodobé  rezervy                (323+451AÚ+459AÚ) 078 44 329 58 974

2. Dlhodobé  záväzky                 r.080 až 086 079 4 797 3 779
Záväzky zo sociálneho fondu     (472) 080 4 797 3 779
Vydané dlhopisy                       (473) 081
Záväzky z nájmu                       (474 AÚ) 082
Dlhodobé prijaté preddavky      (475) 083
Dlhodobé nevyfakturované dodávky       (476) 084
Dlhodobé zmenky na úhradu                   (478) 085
Ostatné dlhodobé záväzky  (373 AÚ+ 479 AÚ) 086

3. Krátkodobé záväzky  r.088 až 096 087 208 310 1 852 228
Záväzky z obchodného styku   (321 až 326) okrem 323 088 4 099 1 668 563
Záväzky voči zamestnancom    (331 +333) 089 104 399 99 212
Zúčtovania so SP a zdravotnými poisťovňami         (336) 090 61 579 57 818
Daňové záväzky                      (341 až 345) 091 31 628 24 779
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej j samosprávy       (346 +348) 092
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367) 093
Záväzky voči účastníkom združení   (368) 094
Spojovací účet pri združení   (396) 095
Ostatné záväzky  (379 + 373 AÚ +474 AÚ + 479 AÚ) 096 6 606 1 855

4. Bankové výpomoci a pôžičky    r.098 až 100 097 0 0
Dlhodobé bankové úvery      (461 AÚ) 098
Bežné bankové úvery      (231 + 232 + 461 AÚ) 099
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

101 8 868 585 6 329 650
Výdavky budúcich období       (383) 102 84 912 63 696
Výnosy budúcich období       (384) 103 8 783 673 6 265 954

104 11 181 944 9 566 183

Kontrolné číslo r.061 až 104 993 35 264 221 31 295 801

OK, Pej.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU  r. 102 + 103

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+074+101

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho Komárno
Názov fakulty:  

Tabuľka č. 25: Súvaha za rok 2010 - Strana pasív (v Eur)

B. Cudzie zdroje   r.075+079+087+097

Strana pasív Účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU    
r.062+068+072+073
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