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Úvod 

 Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty UJS sa predkladá v zmysle 

ustanovenia § 27 a § 30 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len zákon), a to 

Akademickému senátu EF UJS (AS) a Vedeckej rade EF UJS (VR) na schválenie.  
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I. Základné informácie o Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho 

Názov fakulty:   

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho 

(ďalej len „EF UJS“) 

 

Začlenenie vysokej školy:  

verejná vysoká škola 

 

Typ vysokej školy:  

verejná vysoká škola 

  

Poslanie a cieľ fakulty EF UJS 

 „Cieľom fakulty je, aby s prihliadnutím na požiadavky spoločnosti širokou škálou 

svojich študijných programov vyhovela očakávaniam študentov zaujímajúcich sa o 

ekonomické vedy, podnikanie, obchod a informatiku. Ekonomická fakulta UJS sa usiluje o to, 

aby jej študenti ako aktívni členovia spoločnosti s rozhľadom, boli dostatočne pripravení čeliť 

výzvam po profesijnej, ale i ľudskej stránke. V záujme uvedeného fakulta uskutočňuje 

vzdelávanie v náročnom prostredí a zabezpečuje pre študentov poznatky aplikovateľné v 

praxi. Popri hlavných študijných programoch ponúka aj prednášky a doplňujúce vzdelávanie, 

ktoré rozširujú informovanosť svojich študentov.  

Počas trojročného štúdia študijného programu Podnikové hospodárstvo a manažment 

1. stupňa vysokoškolského štúdia si študenti môžu osvojiť vedomosti z mikro- a 

makroekonómie,  medzinárodnej ekonomiky, podnikového hospodárstva, marketingu, 

účtovníctva, práva a hospodárskeho práva, štatistiky, informatiky, manažmentu, atď. Študenti 

aplikovanej informatiky bakalárskeho štúdia sa počas svojho vzdelávania môžu oboznámiť s 

oblasťami aplikácie výpočtovej techniky a IKT, ich implementáciou, tvorbou softvéru a 

aplikácií, programovaním, atď.  

Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského štúdia -  Ekonomika a 

manažment podniku rozširuje vedomosti študentov z oblasti logistiky, marketingu a 

manažmentu, teórie organizácie a riadenia podniku, finančného, informačného a personálneho 

manažmentu a obchodnej komunikácie. Získané teoretické vedomosti si študenti rozširujú 

osvojovaním zručností priamo v praxi. Fakulta v záujme toho, aby jej brány mohli opustiť 

odborníci vyškolení na najvyššej úrovni, požiadala o akreditáciu študijného programu 3. 

stupňa. 

Absolventi Ekonomickej fakulty sa dokážu uplatniť nielen na regionálnej, ale aj na 

medzinárodnej úrovni, o čom svedčia aj úspechy vykázané v analýze uplatnenia absolventov 

fakulty na trhu práce. Fakulta umožňuje študentom od svojho začiatku zapájať sa do rôznych 

zahraničných mobilitných programov, vďaka ktorým získavajú cenné skúsenosti, ktoré im 

pomôžu v rámci ich uplatniteľnosti na trhu práce.   

Popri vzdelávacej činnosti fakulta vykonáva aj výskumnú činnosť. Vzhľadom na 

charakter spoločenskovedných výskumov, analýzou informácií regiónu a rozširovaním týchto 

poznatkov prispieva k zlepšeniu jeho spoločensko-hospodárskej situácie.  

Ekonomická fakulta UJS ako súčasť univerzity je podporným pilierom Maďarov 

žijúcich na Slovensku, ktorá symbolizuje ich zachovanie, ale zároveň predstavuje aj bránu k 

zapojeniu sa do medzinárodného diania prostredníctvom výskumu, rozvoja a inovácií, a tým 

vlastne prispieva  k dynamickému rozvoju regiónu. Pre obyvateľov maďarskej národnosti 

zabezpečuje, aby po absolvovaní štúdia na fakulte úspešne obstáli v Európe a náležite 

vyhoveli požiadavkám trhu práce.„ 

Príhovor Dekana EF UJS  
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Organizačná štruktúra EF UJS 

 
 

Vedenie fakulty EF UJS 
 

Dekan   RNDr. József Bukor, PhD. 

 Funkčné obdobie:  prvé – 4 ročné 

 Dátum vymenovania: 1. 9. 2012 

 

Prodekan pre pedagogickú činnosť  Ing. Renáta Machová, PhD. 

a sociálnu starostlivosť o študentov Funkčné obdobie: prvé – 4  ročné 

 Dátum vymenovania: 4. 10. 2012 

 

 

  

DEKAN 

Katedra odbornej 
jazykovej prípravy a 

komunikácie 

Katedra 
manažmentu 

Katedra 
ekonomiky 

Katedra 
matematiky a 
informatiky 

Vedúci dekanátu Asistent dekana 

 

Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu 
starostlivosť o študentov 

 

Študijné 
oddelenie 

Asistentka 
katedier 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť 
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Akademický senát EF UJS  

 

Predsedníctvo Akademického senátu EF UJS: 

Predsedníčka Mgr. Monika Šimonová  EF UJS 

  zamestnanecká časť 

 Funkčné obdobie: 4 ročné - tretie 

 Začiatok funkcie: od 14. mája 2012 

 

Podpredsedovia Ing. Zoltán Šeben, PhD. EF UJS 

  zamestnanecká časť 

 Funkčné obdobie: 4 ročné - prvé 

 Začiatok funkcie: od 14. mája 2012 

 

 Mgr. Tamás Méri  EF UJS 

  študentská časť 

 Funkčné obdobie: 2 ročné - tretie 

 Začiatok funkcie: od 14. mája 2012 

 Koniec funkcie: do 3. mája 2014 

 

 Bc. Tomáš Török EF UJS 

  študentská časť 

 Funkčné obdobie: 2 ročné – prvé 

 Začiatok funkcie od 18. septembra 2014 

  

Členovia Akademického senátu EF UJS (11 členov): 

Zamestnanecká časť RNDr. Zoltán Fehér, PhD.  Katedra matematiky a  

  informatiky EF UJS 

 Funkčné obdobie: 4 ročné - tretie 

 Začiatok funkcie: od 3. mája 2014 

 

 RNDr. Štefan Gubo, PhD. Katedra matematiky a  

  informatiky EF UJS 

 Funkčné obdobie: 4 ročné - prvé 

 Začiatok funkcie: od 3. mája 2012 

 

 Ing. Norbert Gyurián, PhD.  Katedra manažmentu EF UJS 

 Funkčné obdobie: 4 ročné - prvé  

 Začiatok funkcie: od 3. mája 2012 

 

 Ing. Zoltán Šeben, PhD. Katedra manažmentu EF UJS 

 Funkčné obdobie: 4 ročné -druhé 

 Začiatok funkcie: od 3. mája 2012 

 

 PhDr. Erika Seres Huszárik  Katedra ekonomiky EF UJS 

 Funkčné obdobie: 4 ročné - druhé 

 Začiatok funkcie: od 3. mája 2012 
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 Mgr. Monika Šimonová  Katedra odbornej jazykovej 

  prípravy a komunikácie EF UJS 

 Funkčné obdobie: 4 ročné -tretie 

 Začiatok funkcie: od 3. mája 2012 

 

 Mgr. Zsuzsanna Tóth  Katedra odbornej jazykovej 

  prípravy a komunikácie EF UJS 

 Funkčné obdobie: 4 ročné - prvé 

 Začiatok funkcie: od 3. mája 2012 

 

Študentská časť Bc. Tomáš Török  II. ročník EMPdm  

  I. ročník RPem 

 Funkčné obdobie: 2 ročné -druhé 

 Začiatok funkcie: od 13. mája 2014 

 

 Bc. Dávid Szabó II. ročník EMPdm 

  I. ročník RPem 

 Funkčné obdobie: 2 ročné - tretie 

 Začiatok funkcie: od 13. mája 2014 

 

 Bc. Veronika Matušová I. ročník EMPdm 

 Funkčné obdobie: 2 ročné -prvé 

 Začiatok funkcie: od 13. mája 2014 

 

 Attila Konkoly III. ročník PHMdb 

 Funkčné obdobie: 2 ročné - prvé 

 Začiatok funkcie: od 13. mája 2014 

 

 Mgr. Tamás Méri III. ročník RPdm 

 Funkčné obdobie: 2 ročné - tretie 

 Začiatok funkcie: od 3. mája 2012 

 Koniec funkcie: do 3. mája 2014 

  

 Mgr. Zoltán Elek II. ročník RPdm 

 Funkčné obdobie: 2 ročné -druhé 

 Začiatok funkcie: od 3. mája 2012 

 Koniec funkcie: do 3. mája 2014 

 

Vedecká rada EF UJS (12 členov) 

 

Predseda RNDr. József Bukor, PhD. 

 Funkčné obdobie: od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia:  teória vyučovania matematiky 

   teoretická kybernetika 

   matematická informatika  

   teória systémov  
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Členovia vedeckej rady EF UJS 

Interní členovia Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.  

 Funkčné obdobie:  od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia:   odvetvové ekonomiky  

   manažment 

  

 Prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc. 

 Funkčné obdobie:  od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia:  manažment 

 

 Prof. Dr. József Poór, CSc. 

 Funkčné obdobie:  od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia:   manažment 

 

 Prof.Ing. Veronika Stoffová, CSc.  
 Funkčné obdobie: od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia: teória vyučovania matematiky 

   matematika  

 

 Doc. RNDr. János Tóth, PhD.  
 Funkčné obdobie:  od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia: teória vyučovania matematiky 

   matematika  

 

 Doc. Ing. Péter Karácsony, PhD. 

 Funkčné obdobie:  od 1. apríla 2014 

 Oblasť odborného pôsobenia: ekonomika, vedenie  a  

   organizovanie 

  

 Ing. Renáta Machová, PhD.  

 Funkčné obdobie:  od 12. júna 2013 

 Oblasť odborného pôsobenia: medzinárodné ekonomické vzťahy 

  manažment 

 

 doc.Ing.Mgr. Ladislav Mura, PhD. 

 Funkčné obdobie:  od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia:  odvetvové ekonomiky  

    manažment 

 

 Ing. Katarína Véghová, PhD. 
 Funkčné obdobie:  od 21. februára 2012 do 31. marca

   2014 

 Oblasť odborného pôsobenia: odvetvové a prierezové ekonomiky 

 

Externí členovia  Doc. Ing. Tomáš Dudás, PhD.  

 Funkčné obdobie:  od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia: medzinárodné ekonomické vzťahy 

 Pracovisko: Ekonomická univerzita  

  v Bratislave  

  Slovenská republika, Bratislava 
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 Dr. József Kandikó, CSc. 

 Funkčné obdobie:  od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia: ekonomické vedy 

 Pracovisko: EDUTUS Főiskola 

  Maďarsko, Tatabánya 

 Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.  
 Funkčné obdobie:  od 21. februára 2012 

 Oblasť odborného pôsobenia: poľnohospodárska a lesnícka 

  technika 

 Pracovisko: Slovenská poľnohospodárska 

  univerzita v Nitre 

  Slovenská republika, Bratislava 

 

Disciplinárna komisia EF UJS pre študentov (6 členov) 

 

Predsedníčka  Ing. Renáta Machová, PhD. 

  

 Začiatok funkcie: od 4. októbra 2012 

 

Členovia disciplinárnej komisie EF UJS pre študentov 

Členovia PhDr. Enikő Dobai Korcsmáros zamestnanecká časť EF UJS 

 Začiatok funkcie: od 4. októbra 2012 

 

 Ing. Zoltán Šeben, PhD.  zamestnanecká časť EF UJS 

 Začiatok funkcie: od 4. októbra 2012 

 

 Mgr. Zoltán Ulbrik študentská časť EF UJS 

  III. ročník AIdb 

 Začiatok funkcie: od 1. októbra  2014 

  

 Bc. Tibor Ivanics študentská časť EF UJS 

  II. ročník EMPdm 

 Začiatok funkcie: od 1. októbra 2014 

 Koniec funkcie: do 9. decembra 2014 

 

 Bc. Tomáš Török študentská časť EF UJS 

  II. ročník EMPdm 

  I. ročník RPem 

 Začiatok funkcie: od 1. októbra 2014 

  

 Attila Konkoly študentská časť EF UJS 

  III. ročník  PHMdb 

 Začiatok funkcie: od 9. decembra 2014  
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Rada pre zabezpečovanie kvality vzdelávanie na EF UJS (6 členov) 

 

Predsedníčka Ing. Renáta Machová, PhD. 

 Funkčné obdobie: od 11. apríla 2014 

 

Členovia rady pre zabezpečovanie kvality a vzdelávania na EF UJS 

 

Členovia Ing. Zoltán Šeben, PhD. zamestnanecká časť EF UJS 

 Funkčné obdobie: od 11. apríla 2014 

 

 PhDr. Erika Seres Huszárik zamestnanecká časť EF UJS 

 Funkčné obdobie: od 11. apríla 2014 

 

  

 PhDr. Imrich Antalík zamestnanecká časť EF UJS 

 Funkčné obdobie: od 11. apríla 2014 

 

 Ing. Andrea Tornóczi Nagy zamestnanecká časť EF UJS 

 Funkčné obdobie: od 11. apríla 2014 

 

 Bc. Renáta Pongráczová študentská časť EF UJS 

 Funkčné obdobie: od 11. apríla 2014  

 

 

Fakultná komisia programu ERASMUS+  (5 členov) 

 

Predsedníčka Ing. Renáta Machová, PhD. 

 Funkčné obdobie: od 3. septembra 2014 

 

Členovia rady pre zabezpečovanie kvality a vzdelávania na EF UJS 

Členovia  

 Ing. Zoltán Šeben, PhD. Katedrový koordinátor na Katedre 

  manažmentu 

 Funkčné obdobie: od 3. septembra 2014 

 

 PhDr. Erika Seres Huszárik Katedrový koordinátor na Katedre 

  ekonomiky 

 Funkčné obdobie: od 3. septembra 2014 

 

 RNDr. Zuzana Árki, PhD. Katedrový koordinátor na Katedre 

  informatiky a matematiky 

 Funkčné obdobie: od 3. septembra 2014 
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Súčasti EF UJS 

 

Katedry Katedra ekonomiky 

 Vedúca katedry: Ing. Katalin Végh, PhD. 

 Funkčné obdobie:  od 30.6.2012 do 31. 1. 2014 

 Poverená vedúca katedry: PhDr. Erika Seres Huszárik 

 Funkčné obdobie:  od 1. 2. 2014 

  

 Katedra informatiky a matematiky 

 Vedúca katedry:  RNDr. Zuzana Árki, PhD.  

 Funkčné obdobie:  od 1.1.2012 

 

 Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie 
 Vedúca katedry:  Mgr. Monika Šimonová  

 Funkčné obdobie: od 1.2.2013 do  31.8.2014 

 Vedúci katedry:  Mgr. Szilárd Sánta, PhD. 

 Funkčné obdobie: od 1. 11. 2014 

 

 Katedra manažmentu 

 Vedúci katedry:  Ing. Zoltán Šeben, PhD. 

  Funkčné obdobie:  od 30.6.2012 

  

http://www.ujs.sk/gtk/sk/katedry/katedra-jazykovej-pripravy.html
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností EF UJS za rok 2014 

Od 8. do 10. februára 2014 

„XII. Celonárodná súťaž finančných prípadových štúdií – XII. Országos Pénzügyi 

Esettanulmány Verseny“  v Győri 

Študenti magisterského štúdia, Mgr. Tamás Méri, Bc. 

Dávid Szabó, Bc. Attila Duba a Bc. Monika Nagyová, 

úspešne reprezentovali EF UJS na medzinárodnej 

súťaži „XII. Celonárodná súťaž finančných 

prípadových štúdií – XII. Országos Pénzügyi 

Esettanulmány Verseny“ v Győri. Úlohou študentov 

EF UJS na súťaži bolo vypracovať zhrnutie 

a tabuľkové prílohy z finančného prípadového štúdia. 

Rozsah a doba riešenia boli vopred presne stanovené 

a kontrolované 12 člennou odbornou porotou. Po 

prvotnom hodnotení vypracovaných prípadových 

štúdií postúpili vybrané skupiny do ďalšieho kola 

súťaže, kde pred obecenstvom a odbornou porotou 

súťaže reprezentovali svoje práce. Študenti EF UJS sa už každoročne zúčastňujú aj tejto 

súťaže, kde aj v tomto roku obstáli pred medzinárodnou odbornou porotou veľmi dobre.  

 

18. február 2014 

„Deň otvorených dverí na EF UJS“ 

Zamestnanci EF UJS už tradične 

organizovali pre študentov, výchovných 

poradcov a zástupcov stredných škôl 

„Deň otvorených dverí“. Aj v roku 2014 

sa zúčastnili tohto podujatia záujemcovia 

o štúdium na EF UJS. Veľký počet 

študentov končiacich ročníkov stredných 

škôl zo Slovenska a z Maďarska malo 

možnosť získať informácie ohľadne 

možností štúdia na jednotlivých 

študijných odboroch, o podmienkach 

prijatia, o prijímacom konaní, o  spôsobe 

podávania prihlášok na štúdium a v skratke sa oboznámili s atraktívnym svetom študentského 

života na fakulte. Záujemcovia sa okrem zúčastnenia sa na zaujímavých prednáškach mali 

možnosť pri vopred pripravených 

stánkoch informovať sa o študentskom 

živote na EF UJS. Zamestnanci 

a študenti EF UJS pripravili informačný 

materiál o výsledkoch študentov na 

domácich a medzinárodných 

podujatiach, či súťažiach a 

o možnostiach zahraničných pobytov. 

Zúčastnení mohli nazrieť aj do 

prednášok alebo seminárov predmetov 

prebiehajúceho vyučovania letného 

semestra akademického roka 

2013/2014.  
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Letný semester akademického roka 2013/2014 

Hosťujúca doktorandka v rámci projektu Campus Hungary 

V letnom semestri akademického roka 2013/2014 sa v rámci projektu Campus Hungary 

zúčastnila výučby na EF UJS doktorandka Széchenyi István University Sandra Gombos. 

Cieľom projektu je podpora výmeny skúseností a znalostí, ako aj rozvoj výskumných 

a odborných sietí v rámci inštitúcií.  

 

Od 8. do 10. marca 2014 

„XV. Celonárodná súťaž prípadových štúdií – XV. Országos Esettanulmány Verseny“ 

v Budapešti 

Študenti, Bc. Patrik Fricz, Mgr. Zoltán Lakatos, Mgr. 

András Lovász a Mgr. Zoltán Elek,  EF UJS sa 

zúčastnili medzinárodnej súťaže „XV. Celonárodná 

súťaž prípadových štúdií – XV. Országos 

Esettanulmány Verseny“ v Budapešti. Poslaním 

súťaže je rozšírenie používania metódy prípadových 

štúdii vo výučbe a zefektívniť vypracovanie tejto 

metódy v kruhu študentov.  Úlohou súťažiacich je 

vypracovanie odbornej analýzy na základe prípadovej 

štúdie z praxe. Na podrobné vypracovanie návrhov 

riešenia prípadových štúdii majú účinkujúci súťaže 

k dispozícii viac dní. Kým sa v prvej fáze súťaže 

vypracúva riešenie problematiky, v druhej fáze je 

úlohou súťažiacich prezentovať svoj návrh pred 

odbornou komisiou. Prednosťou súťaže je, že 

študenti riešia vždy aktuálne prípadové štúdia 

z praxe. Najčastejšie svoje údaje sprístupňuje 

spoločnosť, ktorá je hlavným sponzorom súťaže. 

Študenti EF UJS obstáli aj v tomto roku 

a vypracovali kvalitné riešenie v prípadovej štúdii 

opísanej problematike.  

 

10. marca 2014 

Finálne súťaže „Podnikateľský plán“ 

EF UJS spolu zo Študentskou samosprávou EF UJS organizovala súťaž s názvom 

„Podnikateľský plán“ pre študentov stredných škôl s cieľom ponúknuť aj študentom 

stredných škôl ukázať svoje vízie a námety. Celá súťaž bola realizovaná pod záštitou dekana 

EF UJS RNDr. Józsefa Bukora, PhD.. Vypracované podnikateľské plány hodnotila porota 

zostavené z vyučujúcich EF UJS, zástupom Študentskej samosprávy EF UJS a externými 

odborníkmi z praxe: PhDr. Imrich Antalík 

(Katedra ekonomiky, Ekonomická fakulta UJS), 

Imrich Hugyivár (Skupina ARRIVA, vedúci 

odboru controlingu), Bc. Tamás Méri (predseda 

Študentskej Samosprávy EF UJS) a Ferenc Varga 

(majiteľ spoločnosti DECART s.r.o.). Členovia 

víťazného družstva sa vďaka Skupine ARRIVA 

zúčastnili na výlete v Prahe. Ostatné družstvá 

dostali hodnotné ceny venované Univerzitou J. 

Selyeho, KATA - centrom UJS a Študentskou 

Samosprávou EF UJS. 
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19. marca 2014 

Prednáška „Kosovo in Focus“ 

Na EF UJS prednášali pre 

študentov a pracovníkov EF UJS 

hostia z Kosova na tému „Kosovo 

in focus“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. marca 2014 

Diskusia o Európskej únii na EF UJS 

Diskusiu s názvom „ Slovensko 10 

rokov v Európskej únii“ viedli významní 

hostia, a to: Edit Bauer – poslankyňa 

Európskeho Parlamentu,  Zsolt Gál – 

politológ z Katedry Politológie 

Univerzity Komenského v Bratislave 

a Ivan Miroslav, odborný zástupca 

Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky. V úvode diskusie 

účastníci zhrnuli zmeny, ktoré sa udiali 

na Slovensku za posledných 10 rokov. 

Neskôr diskutovali o možnostiach 

slovenského hospodárstva na  

európskom trhu, o prijatých zákonoch 

a právnych predpisov prijatých v zmysle legislatívy v Európskej únie a o investíciách na 

Slovensku financovaných z fondov Európskej únie. Hovorilo sa aj o možnostiach pohybu 

pracovnej sily a študentov v rámci Európskej únie. Hostia zobrazili aj povinnosti a riziká, 

ktoré vyplývajú  z členstva v Európskej únii.  

 

Od 7. do 11. apríla 2014 

X. Komárňanské univerzitné dni – X. Komáromi Egyetemi Napok 

Už každoročne sa uskutočnili X. 

Komárňanské univerzitné dni – X. 

Komáromi Egyetemi Napok, v rámci 

ktorých boli zorganizované rôzne 

odborné prednášky na ekonomické 

témy, semináre a súťaže pre študentov 

EF UJS. Medzi pozvanými hosťami 

boli významné domáce a zahraničné 

osobnosti z politického, výskumného 

a odborného prostredia. Študenti mali 

možnosť počas programov podujatia 

získať nové odborné poznatky z teórie 

a praxe.  
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7. apríla 2014 

Podujatie „Večer učiteľov a študentov“ 

V rámci programov X. Komárňanské univerzitné 

dni – X. Komáromi Egyetemi Napok sa 

uskutočnilo aj podujatie „Večer učiteľov 

a študentov“, kde boli pozvanými hosťami   

prodekanka pre pedagogickú činnosť a sociálnu 

starostlivosť o študentov, Ing. Renáta Machová, 

PhD. a odborná asistentka EF UJS PhDr. Silvia 

Tóbiás Kosár. Študenti mali možnosť získať 

informácie o pedagogickej a výskumnej činnosti, 

ale i zo súkromného života pozvaných hostí.  

 
 P 
 

9. apríla 2014 

Univerzitné kolo súťaže „ŠVOČ – Študentská vedecká odborná činnosť“ 

V rámci programov podujatia „X. 

Komárňanské univerzitné dni – X. 

Komáromi Egyetemi Napok“ sa 

realizovalo univerzitné kolo súťaže 

ŠVOČ. Študenti EF UJS mali 

možnosť prezentovať svoje vedecko-

výskumné a odborné práce v sekcii 

súťaže so zameraním na ekonomické 

vedy. Predsedom Ekonomickej sekcie 

bol Ing. Zoltán Šeben, PhD., vedúci 

Katedry manažmentu na EF UJS. Zo 

študentov EF UJS sa do súťaže 

zapojilo sedem študentov. Ocenenie 

získala trojica najlepších prác. Prvé miesto obsadil študent denného magisterského štúdia 

Mgr. Tamás Méri (téma práce: „A magánszféra és a közszféra humánerőforrás menedzsment 

gyakorlata közötti hasonlóságok és különbségek Közép-Európában - Analógie a diferencie 

manažmentu ľudských zdrojov vo verejnom a súkromnom sektore v Strednej Európe), druhé 

miesto študent externého bakalárskeho štúdia Bc. Barnabás Ambrus (názov práce: „A 

televíziós szolgáltatások előfizetőinek preferenciái - Preferencie abonentov televíznych 

služieb“), a tretie miesto obsadila študentka denného bakalárskeho štúdia Bc. Dominika 

Baková (názov práce: „Versenyképes városok - Konkurencieschopné mestá“). Študenti 

študijného programu Aplikovaná informatika súťažili v sekcii informačné vedy, ktorej 

predsedníčkou bola vedúca Katedry 

informatiky a matematiky na EF UJS 

RNDr. Zuzana Árki, PhD.. Aj v tejto 

sekcii malo EF UJS zastúpenie 

v podobe troch prác. Študenti 

študijného programu Aplikovaná 

informatika prednášali nasledovné 

práce: Bc. Roland Szabó - „Automaták 

szimulációja – Simulácia automatov“, 

Bc. Gábor Rácz – „Mikorkontrollerrel 

vezérelt rendszer kiválasztott fizikai 

mértékegységek mérésére - 

Mikrokontrollérom riadený systém 
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snímania vybraných fyzikálnych veličín“, Ladislav Básti – „Személyi interjúk készítése 

számítógép segítségével - Computer-assisted personal interviewing“. Na prvom mieste sa 

umiestnil Bc. Gábor Rácz, druhé miesto získal v sekcii informačných vied Ladislav Básti 

a ostatní zúčastnení získali rozdelené tretie miesto.  

 

2. júna 2014 

Odovzdávanie diplomov X – Culture 

3 študentom EF UJS (Martin Štefkovič, 

Bc. Tamás Pokstaller a Bc. Péter 

Kocskovics sa odovzdalo certifikáty 

o aktívnej účasti v medzinárodnom 

projekte X-Culture. V roku 2014 sa 

študenti EF UJS už po šiestykrát zapojili 

do medzinárodného programu riešenia 

prípadových štúdií koordinovaného 

Univerzitou Greensboro v Amerike. Na 

Slovensku sme prvou univerzitou, ktorá sa 

zapojila do tohto programu, 59 našich 

poslucháčov získalo certifikát potvrdzujúci 

ich účasť a zároveň ich úspešnosť pri 

riešení.  

 

3. júla 2013 

Úvodné stretnutie štartovacieho projektu „Zamestnávanie – atypické zamestnávanie 

v maďarsko-slovenskom pohraničí – v oblastiach Komárno - Komárom a Štúrovo – 

Ostrihom” 

EF UJS a Univerzita Szent István (Gödöllő, Maďarsko) uskutočnili vo VIP-miestnosti 

Konferenčného Centra UJS stretnutie, v rámci ktorého sa prezentoval a odštartoval spoločný 

výskumný projekt dvoch univerzít, financovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu pod 

názvom „Zamestnávanie – atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí – v 

oblastiach Komárno - Komárom a 

Štúrovo – Ostrihom”. V rámci 

projektu sa uskutoční dotazníkový 

prieskum v 4 mestách (Komárno, 

Komárom, Štúrovo, Ostrihom) 

medzi nezamestnanými a ďalší 

prieskum medzi podnikateľmi a 

podnikmi skúmaného regiónu. 

Výskum sa realizuje so zámerom 

skvalitnenia informovanosti 

subjektov účinkujúcich na trhu 

práce, najmä čo sa týka očakávaní 

nezamestnaných a organizácií. 

Vedúcim projektu je prof. Dr. 

József Poór a koordinátormi projektu sú Dr. Miklós Dús (SZIE, HU) a PhDr. Imrich Antalík 

(EF UJS, SK). Do projektu sa zapojili a na stretnutí sa zúčastnili vedúci zamestnanci úradov 

prác zo skúmanej oblasti, obchodné a priemyselné komory, RRA Komárno, RPIC Komárno a 

ďalšie odborné združenia a organizácie. 
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10. júl 2014 

Slávnostné odovzdávanie diplomov pre absolventov prvého stupňa vysokoškolského 

štúdia 

Absolventi denného a externého štúdia 

študijného programu Podnikové 

hospodárstvo a manažment prvého stupňa 

vysokoškolského štúdia  na EF UJS 

prevzali v rámci slávnostného ceremoniálu 

diplom  Bakalára. Počas slávnosti 

bola odovzdaná aj cena za Najlepšiu 

bakalársku prácu pre Bc. Gábora Szűcsa, 

ktorý obhájil záverečnú prácu na tému „A 

 szlovákiai vállalatok válságkezelő stratégiája - 

Protikrízové opatrenia podnikov na 

Slovensku“. Odovzdávanie diplomov pre 

absolventov prvého stupňa vysokoškolského 

štúdia sa uskutočnilo počas dvoch ceremónií, 

ktoré boli realizované v Aule Konferenčného 

centra UJS.  

 

11. júl 2014 

Slávnostné odovzdávanie diplomov pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského 

štúdia 

Absolventi denného a externého štúdia 

študijného programu Manažment a 

Ekonomika a manažment podniku 

druhého stupňa vysokoškolského 

štúdia na EF UJS prevzali v rámci 

slávnostného ceremoniálu diplom 

Magister. Počas slávnosti bola 

odovzdaná aj cena za Najlepšiu 

diplomovú prácu pre Mgr. Kingu 

Baráthovú, ktorá obhájila diplomovú 

prácu na tému „Generációs 

különbségek a sokkoló reklámok 

megítélésénél - Generačné rozdiely 

pri vnímaní šokových reklám“. Cena 

rektora za najlepšie študijné výsledky 

počas magisterského štúdia bola 

odovzdaná dvom študentom, pre Mgr. 

Ágnes Madarászovú és Mgr. Tamása 

Mériho. Odovzdávanie diplomov pre 

absolventov druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia sa 

uskutočnilo počas dvoch ceremónií, 

ktoré boli realizované v Aule 

Konferenčného centra UJS.  
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26. augusta 2014 

Cena za celoživotnú vedeckú prácu pre profesorku EF UJS  

Prof. Dr. Andrea Bencsik CSc., garantka 

študijných programov prvého a druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia na EF UJS bola 

ocenená Wekerle Sándor Tudományos és 

Kultúrális Alapítvány (Vedecká a kultúrna 

nadácia Wekerle Sándor) Cenou za celoživotnú 

vedeckú prácu. Významnú cenu odovzdal 

profesorke pravnuk akademika Sándora 

Wekerleho, Miklós Osztroluczky. Udalosť 

nasledovala odborná konferencia, ktorej 

plenárnu prednášku prednášala prof. Dr. Andrea 

Bencsik, CSc. na tému „Od detskej izby 

k obchodnej etike“.  

 

Od 16. do 17. septembra 2014 

Medzinárodná vedecká konferencia UJS 2014 - „Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. 

storočia“ 

Aj v roku 2014 sa konala pod záštitou pána rektora, doc. RNDr. János Tóth, PhD., na pôde 

Univerzity J. Selyeho „UJS Medzinárodná 

Vedecká Konferencia 2014 – SJE 

Nemzetközi Tudományos Konferencia 2014“ 

pod názvom „Vzdelávanie a veda na 

začiatku XXI. storočia“. Pracovníci EF UJS 

prezentovali svoje odborné a vedecké 

výsledky v sekcii Ekonomika a spoločnosť – 

nové výzvy. Okrem zamestnancov EF UJS 

v sekcii reprezentovali svoje odborné práce 

aj výskumníci a doktorandi zo zahraničných 

univerzít a inštitúcií.  

 

Od 25. septembra do 3. októbra 

Účasť študentky druhého stupňa vysokoškolského štúdia v medzinárodnom výskume 

 

Cieľom výskumu je zmapovanie 

intelektuálnych a kultúrnych stavov a hodnôt 

Maďarov žijúcich mimo územia Maďarska. 

Prvá fáza prieskumu sa uskutočnila v 

Chorvátsku, kde študenti (medzi nimi aj 

študentka EF UJS) realizovali 

kvantitatívnymi metódami dotazníkový 

prieskum vo vidieckych oblastiach 

Chorvátska: Istria, Rijeka a Split. Druhá fáza 

dotazníkového prieskumu sa uskutoční na jar 

roku 2015. 
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19. septembra 2014 

Akademická slávnosť pri príležitosti 10. výročia založenia UJS spojená so slávnostným 

otvorením akademického roka 2014/2015 

V roku 2014 sa uskutočnila akademická slávnosť pri príležitosti 10. výročia jej založenia 

spojená so slávnostným otvorením akademického roka 2014/2015. Na slávnosti sa zúčastnili 

najvyšší akademickí funkcionári vysokoškolských inštitúcií SR, Maďarska, Rumunska a 

Ukrajiny, ďalej mnohí domáci a zahraniční poprední predstavitelia diplomatického zboru,  

politického, verejného, vedeckého a 

kultúrneho života. Pri príležitosti 10. 

výročia založenia UJS RNDr. János 

Tóth, PhD., rektor univerzity UJS, 

predniesol slávnostný jubilejný 

príhovor. V pokračovaní slávnosti sa 

uskutočnilo odovzdanie ocenení UJS - 

pamätnej, zlatej, striebornej a 

bronzovej medaily UJS osobám a 

inštitúciám, ktoré výrazne prispeli k 

vzniku a k rozvoju univerzity, ďalej za 

pomoc a podporu a úspešnú spoluprácu 

počas uplynulých desiatich rokov.  

 

17. október 2014 

Prednáška hosťujúceho profesora Prof. Kim Shyan Fama  

Na EF UJS prednášal študentom a pracovníkom EF 

UJS hosťujúci univerzitný profesor z Wellingtonu, 

Nového Zélandu, pán Prof. Kim Shyan Fama, na tému 

„Cultural Marketing in Asia – Kultúrny marketing 

v Ázii“. Prednáška bola zameraná na zobrazenie 

špecifík ázijského marketingu, a to najmä z pohľadu 

vplyvu kultúrnych a náboženských činiteľov. 

Prednášateľ sa zaoberal s dôležitosťou zohľadnenia 

tradícií, s dôkladným spoznaním ázijského 

spotrebiteľa/kupujúceho, ako aj s objavením sa 

čínskeho, islamského, hindského a budhistického 

rozmýšľania v marketingovej komunikácii. Poslucháči 

boli oboznámení aj s obsahovými otázkami 

„chopsticks“ marketingu, ktorého vedúcim je sám 

prednášateľ.   

 

Zimný semester akademického roka 2014/2015 

Hosťujúca odborníčka v rámci projektu Campus Hungary 

V zimnom semestri akademického roka 2014/2015 sa v rámci projektu Campus Hungary 

zúčastnila výučby na EF UJS doktorka Széchenyi István University Dr. Júlia Szőke, PhD.. 

Cieľom projektu je podpora výmeny skúseností a znalostí, ako aj rozvoj výskumných 

a odborných sietí v rámci inštitúcií.  
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17. októbra 2014 

Slávnosť usporiadaná pri príležitosti 10. výročia založenia UJS pre zamestnancov 

Slávnosť bola pokračovaním akademickej 

slávnosti, usporiadanej dňa 19. septembra 2015, 

ktorá bola spojená so slávnostným otvorením 

akademického roka 2014/2015. Udalosť bola 

zorganizovaná pre zamestnancov UJS. Rektor 

UJS, doc. RNDr. János Tóth, PhD., vo svojom 

slávnostnom príhovore vyzdvihol podstatu 10. 

výročia založenia UJS a zároveň sa aj poďakoval 

všetkým zamestnancom univerzity, ktorí svojou 

činnosťou vykonanou v prospech UJS, podporou 

a spoluprácou prispeli k úspešnej existencii, rozvoju 

a fungovania univerzity za predchádzajúce obdobie. 

Súčasťou slávnosti bolo aj slávnostné odovzdávanie 

ocenení rektora za publikačnú činnosť, ako aj 

zlatých, strieborných, bronzových a pamätných 

medailí UJS za prácu vykonanú v prospech 

univerzity. Pamätné medaily prevzali aj zamestnanci 

EF UJS. Ocenenie rektora získalo viacero pedagógov 

EF UJS. Prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc. a prof. Dr. 

Annamária Várkonyiné Kóczy, DrSc., získali 

ocenenie rektora za publikáciu zverejnenú v časopise 

evidovaného v databáze Scopus. Doc. Ing. Peter 

Karácsony získal toto ocenenie za publikáciu evidovanú v databáze Current Contents. RNDr. 

József Bukor, PhD., dekan fakulty získal 

cenu rektora za 3 vydané publikácie 

evidované v databáze Scopus. Ďalej získali 

zamestnanci EF UJS čestné medaily zlatej, 

striebornej a bronzovej hodnosti za podporu 

a pomoc fungovania a rozvoja UJS, a taktiež 

za príspevok vo zvyšovaní odbornej 

a pedagogickej úrovni na UJS. Pri 

príležitosti 10. výročia založenia UJS boli 

zamestnanci ocenení pamätnou medailou 

UJS.  

 

 

28. októbra 2014 

Prednáška odborníka, Dr. Józsefa Fogarasiho 

Na EF UJS prednášal študentom a pracovníkom EF UJS v rámci mobility pedagógov 

ERASMUS, pán Dr. József Fogarasi, z Partium Christian University in Oradea, na tému 

„Valutaárfolyam-változások hatásainak elemzése - Analýza vplyvov zmien menového kurzu“.  

 

3. novembra 2014 

Prednáška Dr. Sándora Horvátha 

Študentom EF UJS pod názvom „ Magyarok az 

automobilzmus fejlődéséért - Maďarskí inžinieri za 

rozvoj automobilizmu“ prednášal Dr. Sándor Horváth 

z univerzity Óbuda University v Budapešti.  
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Od 3. do 9. novembra 2014 

Prvé kolo súťaže „Logisztikai csapatbajnokság –  Logistické tímové majstrovstvá“  

Študenti EF UJS sa v zimnom semestri akademického roka 2014/2015  po prvý krát zapojili 

do súťaže, organizovanej Logistickým združeným veľkých podnikov (Nagyvállalatok 

Logisztikai Szövetsége). Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať talent študentov 

a priblíženie skúseností z praxe pre súťažiacich. Súťažnú skupinu tvorili študenti druhého 

stupňa vysokoškolského štúdia: Bc. Patrik Buday, Bc. Kitti Szűcsová, Bc. Gabriela 

Spišáková, Bc. Dániel Eszenyi a Bc. Linda Dubaiová. Skupinu študentov pripravila na súťaž 

vedúca Katedry ekonomiky EF UJS PhDr. Erika Seres Huszárik.  

 

Od 10. do 15. novembra 2014 

Týždeň vedy a techniky  2014 na EF UJS 

Týždeň vedy a techniky 2014 na UJS je súčasťou celoštátneho programu Týždeň vedy 

a techniky na Slovensku, ktoré organizuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR 

a Národným centrám pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom podujatí je 

zhodnotiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a 

prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, 

informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, 

ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne 

problémy a výzvy.  EF UJS sa zapojila do tejto iniciatívy v rámci podujatia Týždeň vedy 

a techniky 2014 na UJS. EF UJS organizovalo pre študentov a verejnosť viacero odborných 

prednášok a súťaží.  

 

Od 10.  do 13. novembra 2014 

V. Komárňanské Ekonomické Dni 

EF UJS v spolupráci so Študentskou samosprávou 

EF UJS organizovali podujatie „ V. Komáromi 

Gazdász Napok -  V. Komárňanské Ekonomické 

Dni“. Komárňanské Ekonomické Dni sa už 

každoročne organizujú pre študentov EF UJS, 

v rámci ktorých majú záujemcovia možnosť 

vypočuť si množstvo zaujímavých odborných 

prednášok od domácich a zahraničných pozvaných 

odborníkov, ako aj zapojiť sa do rôznych súťaží 

a podujatí. 

V roku 2014 v rámci podujatia prednášali na pôde 

EF UJS Ing. Ľudovít Ódor, člen Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť, pod názvom „Új utak a 

fiskális fegyelemhez - Nové cesty k fiškálnej 

disciplíne“ a Mgr. Sándor Benkovics, absolvent EF 

UJS, na tému " Hogyan hódítsd meg 

egyetemistaként a világot - Ako má dobyť svet 

vysokoškolský študent".  
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10. november 2014 

Podujatie „Večer učiteľov a študentov“ 

V rámci programov V. Komárňanských Ekonomických Dní sa uskutočnilo aj podujatie 

„Večer učiteľov a študentov“, kde bola pozvaným  hosťom poverená vedúca Katedry 

ekonomiky EF UJS, PhDr. Erika Seres Huszárik. Zúčastnení študenti mali možnosť bližšie sa 

oboznámiť s pedagogickým, vedeckými i súkromnými stránkami odbornej asistentky EF UJS.  

 

12. novembra 2014 

Verejná výstava a súťaž fotografií  
Na pôde EF UJS sa konala verejná 

výstava a súťaž fotografií s názvom „ 

Tudományos, technológiai, innovációs 

folyamat a mi szemünkkel - Vedecký, 

technologický, inovačný proces našimi 

očami“. Študenti mali za úlohu 

vypracovať svoj vlastný mini projekt, s 

ktorým súvisela individuálna príprava 

(obvykle návšteva konkrétneho 

pracoviska) a následné vyhotovenie rady 

farebných fotografií. Členmi hodnotiacej 

komisie boli: vedúci Katedry 

manažmentu EF UJS, Ing. Zoltán Šeben, 

PhD. a pedagóg EF UJS Ing. Norbert 

Gyurián, PhD. Súťaže sa zúčastnili študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Na 

prvom mieste sa umiestnil projekt   s názvom „Műkörömépítés fejlődése - Vývoj vytvárania 

umelých nechtov“ skupiny Bc. Anita Nagy, Bc. Evelína Jabloncziová Farkasová, Bc. Orsolya 

Kočišová, Bc. Tímea Tóthová, Bc. Mária Strauszová a Bc. Anita Nagyová. Druhé miesto 

získal projekt Bc. Norberta Sánthu pod názvom „ Propeller Clock“. A tretie miesto získala 

práca s titulom „Vidékfejlesztés Marcelháza - Rozvoj vidieka Marcelová“, ktorú vypracovali 

Bc. Annamária Feke, Bc. Péter Kocskovics, Bc. Zsolt Vrzala a Bc. Balázs Hencz.  

 

Od 13. do 14. novembra  

IX. kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti pre študentov maďarskej národnosti 

žijúcich na Slovensku   

Pod záštitou Rady celoštátnej 

študentskej vedeckej a odbornej 

činnosti sa na pôde UJS uskutočnilo už 

IX. kolo vedeckého fóra študentov 

maďarskej národnosti žijúcich na 

Slovensku a študujúcich na 

univerzitách a vysokých školách v 

Slovenskej a Českej republike. 

(ŠVOČ) - Felvidéki Tudományos 

Diákköri Konferencia. Prvoradým 

cieľom konferencie bola podpora 

pripojenia sa  vysokoškolskej mládeže 

k spoločnosti založenej na 

vedomostiach. EF UJS reprezentovalo viacero študentov. Študenti EF UJS vyhrali viacero 

cien. Prvú cenu Ekonomickej sekcie získala Bc. Dominika Baková za svoju vedeckú súťažnú 

prácu s názvom: „Versenyképes városok - Konkurencieschopné mestá“.  Ďalšími víťazmi sa 
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stali tiež študenti EF UJS z Ekonomickej sekcie - 2. miesto získal Mgr. Tamás Méri, 

s vedeckou prácou na tému: : „A magánszféra és a közszféra humánerőforrás menedzsment 

gyakorlata közötti hasonlóságok és különbségek Közép-Európában - Analógie a diferencie 

manažmentu ľudských zdrojov vo verejnom a súkromnom sektore v Strednej Európe“. 3. 

miesto bolo rozdelené medzi autorským párom: Bc. Sandra Belánszká - Bc. Monika Nagyová 

(názov práce: „ Pénzügyi intelligencia mérése egytemi hallgatók körében-

összehasonlító kutatás – Meranie finančnej gramotnosti vysokoškolských študentov - 

porovnávací prieskum„)   a študentom externého štúdia Bc. Ambrus Barnabásom (téma práce: 

„A televíziós szolgáltatások előfizetőinek preferenciái - Preferencie abonentov televíznych 

služieb“).  EF UJS zastupoval na súťaži 

aj študent študijného programu 

aplikovaná informatika, a to. Bc. Gábor 

Rácz, ktorý sa umiestnil na treťom 

mieste v sekcii fyzika a informatika. 

Prednášal prácu s názvom: 

Mikrokontrollerrel vezérelt rendszer 

kiválasztott fizikai mértékegységek 

mérésére - Mikrokontrollérom riadený 

systém snímania vybraných fyzikálnych 

veličín“ .Víťazi sekcií si svojim 

umiestnením získali automatické právo 

postúpiť ďalej do Celoštátneho kola 

vedeckej aktivity študentov. 

 

20. novembra 2014 

Prezentácia 3D tlačených produktov 

Na EF UJS bola prezentovaná prednáška 

Dr. Doc. Andrása Molnára a Dr. Zoltána 

Dániela Stojcsicsa na tému „3D nyomtatott 

gépek élő bemutatója - Prezentácia 3D 

tlačených produktov“. Pán Dr. Doc. 

András Molnár zastupoval Óbuda 

University v Budapešti. V rámci prednášky 

mali účinkujúci možnosť nie len získania 

teoretického prehľadu tematiky, ale aj 

vyskúšania a spoznania 3D tlačených 

výrobkov.  

 

Od  24. do 30. novembra 2014 

Druhé kolo súťaže „Logisztikai csapatbajnokság –  Logistické tímové majstrovstvá“ 

Po úspešnom absolvovaní prvého kola súťaže, postúpila skupina študentov druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia na EF UJS, pod názvom „Komlog“  do druhého kola súťaže, kde mali 

za úlohu dokázať praktické a teoretické poznatky z logistiky.  
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26. novembra 2014 

Prednáška odborníkov OTP Banky na EF UJS 

V Konferenčnej budove UJS sa 

uskutočnila prednáška odborníkov z OTP 

Banky pod názvom: „OTP Bank tanácsol: 

Hogyan ne vesszünk el a munkaerőpiacon 

címmel? - OTP Banka radí, ako sa 

nestratiť na trhu práce“". V zastúpení OTP 

Banky prezentovali: Ing. Angelika 

Mikócziová (riaditeľka HR), PaedDr. 

Monika Kováčová (HR špecialista), 

Klaudia Balázs (riaditeľka pobočky OTP 

Banky, Komárno) a Mgr. Katarína 

Kováčová (regionálna riaditeľka OTP 

Banky). Na prednáške odzneli rady a 

informácie týkajúce sa zostavovania 

životopisov, typov pracovných pohovorov a správania sa na pracovnom pohovore. Študenti 

boli informovaní aj o pracovných a kariérnych možnostiach ponúkaných bankou a tiež o 

možnosti absolvovania odbornej praxe v pobočkách OTP Banky.  

 

1. decembra 2014 

Odborná prednáška controllingu na EF UJS 

Na pôde EF UJS sa realizovala odborná prednáška pre študentov a pracovníkov UJS na tému 

„Controlling a helyi önkormányzatoknál, Macháza község példáján  - Controlling v miestnych 

samosprávach, na príklade obce Macov“, ktorú prezentovala samostatná odborná referentka 

Magistrátu mesta Bratislava, Mgr. Denisa Ferencziová. 

 

18. decembra 2014 

Záverečné podujatie spoločného projektu „Zamestnávanie – atypické zamestnávanie 

v maďarsko-slovenskom pohraničí – v oblastiach Komárno - Komárom a Štúrovo – 

Ostrihom” 

V decembri 2014 sa uskutočnilo v rokovacej miestnosti Fakulty ekonomiky a spoločenských 

vied Univerzity Szent István v Gödöllő záverečné podujatie výskumného projektu 

„Zamestnávanie – atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí – v oblastiach 

Komárno - Komárom a Štúrovo – Ostrihom”, ktoré sa realizovalo z finančných zdrojov 

Medzinárodného Vyšehradského Fondu spoločne EF UJS a Univerzita Szent István. V rámci 

stretnutia sa prezentovali konklúzie spoločného výskumného projektu riešiteľských univerzít.  

 

december 2014 

Odovzdávanie diplomov X – Culture 

V decembri 2014 získali dvaja študenti EF UJS certifikáty o aktívnej účasti v medzinárodnom 

projekte X-Culture. Boli to študenti Bc. Kristína Kádeková a Bc. Ádám Szobi. Do konca roka 

2014 tak prestížne osvedčenie o aktívnej účasti v medzinárodnom projekte X – Culture 

získalo spolu 61 študentov EF UJS.  
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Údaje a poskytovaných študijných programoch 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť na EF UJS sa aj v roku 2014 riadila zákonom, ako aj 

vnútornými predpismi UJS v Komárne.  

Štúdium na EF UJS bolo v roku 2014 organizované prezenčnou metódou, a to dennou 

aj externou formou. Výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala aj v akademickom roku 

2013/2014 a 2014/2015 z princípov činnosti univerzity v pedagogickej oblasti, ktoré 

univerzita uplatňuje pri napĺňaní svojho poslania, preto táto oblasť  predstavuje dlhodobo 

jednu z hlavných činností.  Jednotlivé aktivity fakulty boli v tejto oblasti orientované 

predovšetkým na posilňovanie postavenia univerzity v národnom a európskom vzdelávacom 

priestore, na zvyšovanie kvality a efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu, 

internacionalizáciu vzdelávania a tým akceptovateľnosť výsledkov výchovno-vzdelávacieho 

procesu na trhu práce v SR aj v zahraničí. Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval 

s prepojením poznatkov vedeckého výskumu a na hospodársku a spoločenskú prax. 

Univerzita J. Selyeho zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci viacerých 

akreditovaných študijných programov.  

a) Údaje o študijných programoch EF UJS 

 V súčasnosti je na EF UJS uskutočnených 8 študijných programov prvého a druhého 

stupňa vysokoškolského štúdia. Z toho sú akreditované 4 v dennej forme štúdia, čo je 50% 

a v externej forme štúdia 4 študijné programy, čo predstavuje taktiež 50 %. 4 študijné 

programy sú v prvom stupni štúdia a 4 v druhom stupni vysokoškolského štúdia. 

 V roku 2014 priznalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky na návrh Akreditačnej komisie EF UJS 4 práva na realizovanie študijných 

programov, a to Aplikovaná informatika (prvý stupeň – denná a externá forma štúdia) 

a Ekonomika a manažment podniku (2 stupeň – denná a externá forma štúdia). 

 Obsahové zameranie študijných programov EF UJS je v súlade s profilom fakulty.  

  

 V akademických rokoch 2013/2014 a 2014/2015 EF UJS realizovala vysokoškolské 

štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) nasledovné študijné 

programy: 

- v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program 

Podnikové hospodárstvo a manažment v dennej a externej forme a 9.2.9 Aplikovaná 

informatika, študijný program Aplikovaná informatika v dennej forme. 

 

 V akademických rokoch 2013/2014 a 2014/2015 EF UJS  realizovala vysokoškolské 

štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium nasledovné študijné 

programy): 

- v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, študijný program Riadenie podniku v externej 

forme a v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný 

program Ekonomika  a manažment podniku v dennej a externej forme. 

Tabuľka 1:  Realizované študijné programy na EF UJS v roku 2014 

Ekonomická fakulta UJS 

Stupeň 

vysokoškolského 

štúdia 

Denné štúdium Externé štúdium Spolu 

1. st. 2 1 3 

2. st. 1 2 3 
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Prednosť súčasnej štruktúry študijných programov je aj v ich kontinuite, pretože uchádzači 

o štúdium  študijného programu Ekonomika a manažment podniku majú možnosť pokračovať 

v štúdiu príslušného študijného programu aj v druhom stupni vysokoškolského štúdia. 

 V zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov bolo na EF UJS  aj v kalendárnom roku 2014 

vyhlásené rigorózne konanie. Uchádzačmi o rigorózne konanie v odbore Manažment 

alebo Ekonomika a manažment podniku sa môžu stať absolventi študijných programov, ktorí 

získali titul „magister“ alebo obdobných študijných programov v zahraničí.   

 Rigorózna skúšku a obhajoba rigoróznej práce sa na EF UJS vykonáva  v súlade s § 

53, ods. 9 a 10, § 63 a § 109, ods. 4 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Súčasťou rigorózneho konania je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, 

v ktorom študenti získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po 

vypracovaní rigoróznej práce a úspešnom vykonaní rigoróznych skúšok absolventi  získajú 

v zmysle uvedeného zákona akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“).  

 Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe 

samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore aj v jeho širšom základe má hlbšie 

vedomosti a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný 

získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.  EF UJS má právo konať rigorózne 

skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku a dokončiť rigorózne konanie v študijnom odbore 3.3.15. Manažment.  

 V roku 2014 sa na rigorózne konanie prihlásilo 5 študentov. V roku 2014 úspešne 

obhájili svoju rigoróznu prácu a vykonali rigoróznu skúšku v odbore 3.3.15. Manažment 

spolu 3 študenti a v odbore 3.3.16. Ekonomika a manažment podniku 0 študent (viď. Tabuľka 

3.).    

 

Tabuľka 3.: Prehľad počtu úspešne ukončených rigoróznych skúšok podľa štruktúry 

vedúcich rigoróznych prác k 31.12.2014 

Vedúci rigoróznej práce Typ vedúceho  Počet rigorozantov v študijnom odbore 

3.3.16 Ekonomika 

a manažment 

podniku 

3.3.15. Manažment 

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.  interný - 1 

Dr. József Kandikó externý - 1 

Ing. Katarína Véghová, PhD. interný - 1 

Počet úspešne ukončených rigoróznych skúšok 

v roku 2014 

- 3 

 

Ku koncu roka 2014 bolo v rigoróznom konaní celkom 26 aktívnych rigorozantov, ktorí sa 

aktívne pripravujú na obhajobu svojej rigoróznej práce (viď. Tabuľka 4.).   
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Tabuľka 4: Prehľad štruktúry vedúcich rigoróznych prác a počtu nimi vedených 

študentov k 31.12.2014 

Vedúci rigoróznej práce Typ vedúceho  Počet rigorozantov v študijnom odbore 

3.3.16 Ekonomika 

a manažment 

podniku 

3.3.15. Manažment 

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc. interný 2 1 

prof. Dr. Imrich Okenka, PhD.  interný - 2 

prof. Dr. József Poór, CSc. interný 1 4 

prof. Dr. László Józsa, CSc. interný 1 - 

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. interný 1 1 

Dr. József Kandikó externý - 1 

Mgr. Ladislav Ďurdík, PhD. interný 1 - 

Ing. Renáta Machová, PhD. interný 2 1 

Ing. Zoltán Šeben, PhD. interný 1 1 

Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD. interný 1 1 

Ing. Katarína Véghová, PhD. interný 3 1 

Počet vedených rigoróznych prác k 31.12.2014 13 13 

b) Údaje o študentoch a ich štruktúre 

 Na EF UJS bolo zapísaných k 31.10. 2014 spolu 746 študentov na všetkých stupňoch 

realizovaných programov a vo všetkých formách poskytovaného štúdia. V porovnaní s rokom 

2013 došlo k zníženiu počtu študentov o 95 študentov, t.j. o 11,62%.  Tento pokles bol 

spôsobený najmä nepriaznivým demografickým vývojom.  

 Na 1. stupni vysokoškolského štúdia študovalo k 31.10.2014 spolu 463 (62,06%) 

študentov a na 2. stupni vysokoškolského štúdia spolu 283 študentov (37,94%). V porovnaní 

s rokom 2013 došlo k zníženiu počtu študentov na 1. stupni vysokoškolského štúdia o 68 

študentov  a na 2. stupni vysokoškolského štúdia o 27 študentov.  

  

 K 31.10. 2014 na EF UJS z 746 študentov študovalo na 1. stupni vysokoškolského 

štúdia dennou formou štúdia 372 a externou formou štúdia 91 študentov. Na 2. stupni 

vysokoškolského štúdia študovalo dennou formou 202 a externou formou štúdia 81 študentov. 

V porovnaní s rokom 2013 je v počte študentov dennej formy 1. stupňa vysokoškolského 

štúdia EF UJS viditeľný pokles v počte študentov o 11.43 % a v externej forme 1. stupňa 

vysokoškolského štúdia o 18,02%. Oproti roku 2013 počet študentov 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia na EF UJS sa znížil v dennej forme štúdia o 12, 94%, ale v externej 

forme vysokoškolského štúdia vzrástol o 3,7 %. 

 

 Z hore uvedeného počtu študentov EF UJS pochádza zo zahraničia 15 študentov. Na 

EF UJS študuje na 1. stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme 7 a v externej forme 8 

zahraničných študentov. Na 2. stupni vysokoškolského štúdia neštuduje ani dennou ani 

externou formou vysokoškolského štúdia žiadny cudzinec. Oproti roku 2013 počet študentov 

pochádzajúcich zo zahraničia na EF UJS sa znížil o 1 študenta (6,25 %), a to v dennej 

forme 1. stupňa vysokoškolského štúdia.  

  

 V akademickom roku 2013/2014 vznikla povinnosť uhradiť školné spolu 253 

študentom EF UJS. Z uvedeného počtu povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej 

dĺžky štúdia v dennej forme štúdia vzniklo v 1. stupni vysokoškolského štúdia 52 študentom 

a v 2. stupni vysokoškolského štúdia 5 študentom, z čoho 5 na základe ich podaných žiadosti 

bolo vydané právoplatné rozhodnutie o znížení hodnoty školného.  Povinnosť uhradiť školné 
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v rámci externej formy štúdia vzniklo spolu 196 študentom. Z čoho sa povinnosť platiť školné 

dotklo 114 študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia a 82 študentov 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia. Z dôvodu efektívneho hospodárenia rektor UJS na základe 

písomného návrhu dekana EF UJS odpustil školné 3 študentom externej formy 

vysokoškolského štúdia.   

 

c) Informácie o akademickej mobilite študentov 

 V snahe reagovať na trendy v európskom meradle sa aj v roku 2014 prejavovala 

v európskom kontexte tendencia podporovať stále intenzívnejšiu spoluprácu v rámci 

európskych mobilitných programov. Poslucháči EF UJS sa mali možnosť aktívne zapojiť do 

akademickej mobility študentov prostredníctvom  podprogramu Celoživotného vzdelávania  

ERASMUS a ERASMUS+, CEEPUS, NŠP a NIL a zahraničného štipendijného programu 

VELUX SCHOLARSHIP v Dánsku.  

Kreditový systém štúdia sa od založenia univerzity implementoval vo všetkých 

ročníkoch a formách štúdia. Implementáciou kreditového systému je celková štruktúra 

vzdelávacieho procesu prehľadná a sú vytvorené predpoklady pre domáce i zahraničné 

mobility študentov. Transfer a uznávanie kreditov získaných v rámci medzinárodných mobilít 

nevykazuje problémy, vzhľadom k tomu, že špecifickosť výučby v maďarskom jazyku na 

univerzite vytvára predpoklady medzinárodných mobilít predovšetkým na univerzity s 

vyučovacím jazykom maďarským, kde je vysoká miera kompatibility v predmetoch. 

Akademické mobility  študentov EF UJS zaznamenali v roku 2014 v porovnaní 

s údajmi roku 2013 nárast vo fyzickom počte vyslaných študentov o 9,52%. 

V rámci štipendijného programu VELUX SCHOLARSHIP sa v akademickom roku 

2013/2014 13 študentov EF UJS  aktívne zapojilo do  vyučovacieho procesu v rámci celého 

semestra na Medzinárodnej obchodnej univerzite v Koldingu v Dánsku. 

42 študentov EF UJS  sa v akademickom roku 2013/2014 zúčastnilo na niektorých 

z mobilitných programov. EF UJS neprijala v akademickom roku 2013/2014 v rámci 

akademických mobilitných programov žiadneho študenta.  

d) Údaje o záujme o štúdium na fakulte a výsledkoch prijímacieho konania 

 UJS informovala verejnosť o možnostiach štúdia v akademickom roku 2013/2014 

prostredníctvom rôznych domácich a zahraničných masmediálnych kanálov. Na webovej 

stránke univerzity a príslušných fakúlt (www.ujs.sk), prostredníctvom portálu VŠ 

(www.portalvs.sk),  v novinách a časopisoch s lokálnou a celoslovenskou pôsobnosťou 

formou platených inzerátov, prostredníctvom dní otvorených dverí (uskutočnili sa na každej 

fakulte zvlášť), a prostredníctvom lokálnych rádií formou krátkych inzercií.  

  

 V roku 2014 bolo na EF UJS prijatých v 1. stupni vysokoškolského štúdia na dennú 

formu štúdia 196 študentov a na externú formu štúdia 50 študentov. V porovnaní s rokom 

2013 počet prijatých študentov v dennej forme 1. stupňa vysokoškolského štúdia narástol 

o 5,1 % a v externej forme sa hodnota nemenila. Z uvedeného počtu prijatých študentov sa 

zapísalo na dennú formu 1. stupňa vysokoškolského štúdia 142 a externého štúdia 36 

študentov. V porovnaní s rokom 2013 je počet zapísaných študentov v 1. stupni 

vysokoškolského štúdia nižší o 7,3% .  

 Na EF UJS bolo prijatých na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na dennú formu štúdia 

83 študentov a na externú formu štúdia 38 študentov. Do prvého ročníka magisterského štúdia 

na EF UJS sa zapísalo v dennej forme 2. stupňa vysokoškolského štúdia 79 a v externej forme 

33 študentov, t. j. spolu 112 študentov. V porovnaní s rokom 2013 je počet zapísaných 

študentov do prvého ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia nižší o 35,63%. 
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e) Údaje o absolventoch fakulty 

 V roku 2014 na EF UJS úspešne ukončilo štúdium spolu  292 absolventov. Z tohto 

počtu absolventov získalo titul bakalár (v skratke Bc.), 154 absolventov a titul magister (v 

skratke Mgr.) 138. Na EF UJS  v roku 2014 teda úspešne ukončilo štúdium 292 študentov. 

Z nich úspešne ukončilo štúdium 1. stupňa vysokoškolského štúdia dennou formou 114 

študentov  a externou formou štúdia 40 študentov. 2. stupeň vysokoškolského štúdia na EF 

UJS úspešne  ukončilo v roku 2014 v dennej forme štúdia 105 študentov a externou formou 

štúdia 33 študentov.  

f) Prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či medzinárodnej úrovni 

 Študenti EF UJS sa pravidelne zúčastňujú vedeckých podujatí venovaných prezentácií 

výsledkov ich študentskej vedeckej činnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni, ale zapájajú 

sa tiež do projektov a súťaží vyhlasovaných vybranými spoločnosťami hospodárskej praxe, 

bankami, či inštitúciami sekundárnej sféry.  

 EF UJS v letnom semestri akademického roka 2013/2014 a v zimnom semestri 

akademického roka 2014/2015 reprezentovali študenti na významných domácich a 

zahraničných aktivitách. Študenti magisterského štúdia, Mgr. Tamás Méri, Bc. Dávid Szabó, 

Bc. Attila Duba a Bc. Monika Nagyová, úspešne reprezentovali EF UJS na medzinárodnej 

súťaži „XII. Celonárodná súťaž finančných prípadových štúdií – XII. Országos Pénzügyi 

Esettanulmány Verseny“ v Győri.  

 Ďalšou významnou súťažou, do ktorej sa naši študenti aktívne zapojili bola 

Celonárodná súťaž prípadových štúdií – „Országos Esettanulmány Verseny“, ktorá je už 

organizovaná  15. krát a jej hostiteľom bola už tradične Univerzita Corvinus v Budapešti. Do 

XV. ročníka súťaže sa zúčastnilo viacero  skupín z  maďarských, slovenských a rumunských 

univerzít. V tomto roku zastupovali EF UJS Bc. Patrik Fricz, Mgr. Zoltán Lakatos, Mgr. 

Andárs Lovász a Mgr. Zoltán Elek. Študenti aj v tomto roku vypracovali kvalitné riešenie v 

prípadovej štúdii opísanej problematike. 

 Do univerzitného kola Vedeckej aktivity študentov sa v letnom semestri 

akademického roka 2013/2014 zapojilo spolu 8 študentov (viď. Tabuľka 2)  

 

Tabuľka 2.: Prehľad študentov EF UJS a ich prác, zapojených do univerzitného kola 

ŠVOČ 

Študent Názov práce Sekcia 

Mgr. Tamás Méri A magánszféra és a közszféra humánerőforrás 

menedzsment gyakorlata közötti hasonlóságok 

és különbségek Közép-Európában - Analógie a 

diferencie manažmentu ľudských zdrojov vo 

verejnom a súkromnom sektore v Strednej 

Európe 

Ekonomické 

vedy 

Bc. Barnabás Ambrus A televíziós szolgáltatások előfizetőinek 

preferenciái - Preferencie abonentov televíznych 

služieb 

Bc. Dominika Baková Versenyképes városok - Konkurencieschopné 

mestá 

Bc. Patrik Buday Red Bull – szárnyalás, sikeresség - Red Bull – 

rast a úspech 

Mgr. Viera Geletová Malé a stredné podniky na Slovensku a ich 

vplyv na hospodársku konkurencieschopnosť 

Bc. Adrienn Menyhártová A bitcoin virtuális pénz szerepe a mindennapi 

életben - Rola virtuálnych peňazí Bitcoin v 
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každodennom živote  

Bc. Aneta Oroszová A német működőtőke hatása Szlovákia 

autóiparára - Vplyv nemeckého prevádzkového 

kapitálu na slovenský automobilový priemysel 

Bc. Roland Szabó Automaták szimulációja – Simulácia automatov  Informatické 

vedy 

 

 V Ekonomickej sekcii prvé miesto obsadil študent denného magisterského štúdia Mgr. 

Tamás Méri, druhé miesto študent externého bakalárskeho štúdia Bc. Barnabás Ambrus a 

tretie miesto obsadila študentka denného bakalárskeho štúdia Bc. Dominika Baková. Študent 

denného bakalárskeho štúdia študijného programu Bc. Roland Szabó obsadil v sekcii 

Informatické vedy piate miesto.  

 Študenti reprezentovali EF UJS v zimnom semestri akademického roka 2014/2015 na 

súťaži „Logisztikai csapatbajnokság –  Logistické tímové majstrovstvá“, organizovanej 

Logistickým združeným veľkých podnikov (Nagyvállalatok Logisztikai Szövetsége). Súťažnú 

skupinu tvorili študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia: Bc. Patrik Buday, Bc. Kitti 

Szűcsová, Bc. Gabriela Spišáková, Bc. Dániel Eszenyi a Bc. Linda Dubaiová. 

 V novembri 2014 sa konalo IX. kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti pre 

študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku. Študenti EF UJS vyhrali viacero cien. 

Prvú cenu Ekonomickej sekcie získala Bc. Dominika Baková.  Ďalšími víťazmi sa stali tiež 

študenti EF UJS z Ekonomickej sekcie - 2. miesto získal Mgr. Tamás Méri a 3. miesto bolo 

rozdelené medzi autorským párom: Bc. Sandra Belánszká - Bc. Monika Nagyová a študentom 

externého štúdia Bc. Ambrus Barnabásom. 

 V rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 2014 na EF UJS sa konala súťaž a výstava 

fotografií s názvom „ Tudományos, technológiai, innovációs folyamat a mi szemünkkel - 

Vedecký, technologický, inovačný proces našimi očami“. Súťaže sa zúčastnili študenti 

druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Na prvom mieste sa umiestnil projekt   s názvom 

Vývoj vytvárania umelých nechtov skupiny Bc. Anita Nagy, Bc. Evelína Jabloncziová 

Farkasová, Bc. Orsolya Kočišová, Bc. Tímea Tóthová, Bc. Mária Strauszová a Bc. Anita 

Nagyová. Druhé miesto získal projekt Bc. Norberta Sánthu a tretie miesto získala skupina: 

Bc. Annamária Feke, Bc. Péter Kocskovics, Bc. Zsolt Vrzala a Bc. Balázs Hencz.  

 V roku 2014 sa už po šiesty krát zúčastnili študenti EF UJS medzinárodného programu 

riešenia prípadových štúdií koordinovaného Univerzitou Greensboro v Amerike, X- Culture. 

V roku 2014 prevzali diplomy potvrdzujúce ich účasť a zároveň ich úspešnosť pri riešení 

študenti: Martin Štefkovič, Bc. Tamás Pokstaller a Bc. Péter Kocskovics, Bc. Kristína 

Kádeková a Bc. Ádám Szobi. 

g) Komentované ocenenia študentov v rámci EF UJS  

V letnom semestri akademického roka 2013/2014 a v zimnom semestri akademického roka 

2014/2015 študenti EF UJS získali nasledujúce ocenenia: 

1. Najlepšia bakalárska práca na EF UJS – Bc. Gábor Szűcs – Názov bakalárskej práce: 

„A  szlovákiai vállalatok válságkezelő stratégiája - Protikrízové opatrenia podnikov na 

Slovensku“ 

2. Najlepšia diplomová práca na EF UJS – Mgr. Kinga Baráthová.  Názov diplomovej 

práce: „Generációs különbségek a sokkoló reklámok megítélésénél - Generačné rozdiely 

pri vnímaní šokových reklám“  

3. Cena rektora UJS za najlepšie výsledky počas magisterského štúdia: 

 Mgr. Ágnes Madarászová – za najlepšie študijné výsledky počas magisterského 

štúdia s priemerom: 1,03 
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 Mgr. Tamás Méri – za vynikajúce plnenie študijných povinností, za reprezentáciu 

univerzity v domácich a zahraničných študentských vedeckých súťažiach a za 

organizačné aktivity v rámci Študentskej samosprávy UJS pre prospech UJS.   

 

 UJS na základe Štipendijného poriadku UJS z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytlo 

študentom aj v roku 2014 sociálne a motivačné štipendiá. Motivačné štipedium sa člení na 

nasledovné časti: 

a) prospechové štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností 

b) mimoriadne štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, 

c) odborové štipendium pre študentov vybraných študijných odborov podľa § 96a ods. 1 

písm. a) zákona. 

 

Graf 1.: Rozdelenie motivačných štipendií na EF UJS v roku 2014 podľa ich 

charakteru 

 
  

V rámci svojich možností UJS priznáva študentom  a absolventom EF UJS štipendiá 

z vlastných zdrojov: 

- za organizačné aktivity v rámci Študentskej samosprávy UJS pre prospech UJS, 
- prospechové štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností, 

- štipendiá na sociálnu podporu študentov, 
-  štipendiá za vynikajúci výsledok v štúdii, 

- štipendiá za umeleckú alebo športovú činnosť.  
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania  

 EF UJS v roku 2014 neposkytovala žiadny druh vlastného vzdelávnia.  

V.  Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty 

 V roku 2014 zohrávala jednu z hlavných úloh na EF UJS uskutočňovanie 

vedeckovýskumnej činnosti. Vedeckovýskumná činnosť EF UJS smerovala najmä k tvorbe 

poznatkov a odborných publikácií z oblasti manažmentu a ekonomicko-vedných disciplín. 

Všetky vedeckovýskumné aktivity boli realizované v súlade s dlhodobým cieľom EF UJS. 

Tvorivá činnosť pracovníkov EF UJS sa realizovala ich zapájaním sa do odborných 

výskumov a projektov, publikovaním v odborných a vedeckých časopisoch a prezentovaním 

svojich výsledkov na domácich a zahraničných konferenciách. Všetky výsledky vedeckej 

a výskumnej činnosti pracovníkov prispeli ku skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu na EF 

UJS. 

 Prehľad výsledkov publikačnej činnosti EF UJS v jednotlivých kategóriách zobrazuje 

tabuľka 5. Zobrazený prehľad publikačnej činnosti vychádza z údajov evidovaných 

v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti za rok 2014 k 10. marcu 2015.  

 

Tabuľka č. 5.:Prehľad výsledkov publikačnej činnosti EF UJS za rok 2014 

Súhrn publikačnej činnosti fakulty v roku 2014 

Kategória publikačnej činnosti  Počet 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 2 

Vedecké monografie (AAA, AAB) 2 

Štúdie charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB) 0 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 6 

Vysokoškolské učebnice (ACA,ACB) 0 

Odborné knižné publikácie (BAA, BAB) 2 

Skriptá a učebné texty (BCI) 2 

Prehľadové knižné práce (EAI) 0 

Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB) 0 

Odborné preklady knižných publikácií (EAJ) 0 

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, resp. zborníky (FAI) 2 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a 

autorské osvedčenia, patenty a objavy 15 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC,ADD) 3 

Stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch 

(AEG,AEH) 0 

Odborné články v karentovaných časopisoch (BDC,BDD) 0 

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS (ADM, ADN) 12 

Umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC,CDD) 0 

Skupina C1 - Ostatné recenzované publikácie (hodnotené) 74 

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC,ABD) 2 
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Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF) 21 

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC,AED) 2 

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA,AFB, AFC, AFD) 47 

Abstrakty príspevkov z  vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH) 2 

Skupina C2 - Ostatné recenzované publikácie (nehodnotené) 1 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD) 0 

Kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB) 0 

Odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF) 1 

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, BED) 0 

Abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA, BFB) 0 

Kapitoly v učebniciach a v učebných textoch (BCK) 0 

Umelecké práce a preklady v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF) 0 

Skupina X - Nezaradené publikácie 4 

Postery z konferencií (AFK, AFL) 0 

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI) 0 

Odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (BEE, 

BEF) 4 

Normy (BGG) 0 

Dizertačné a habilitačné práce (DAI) 0 

Recenzencie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 0 

Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (GHG) 0 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nie je možné zaradiť do žiadnej 

kategórie (GII) 0 

Sumár za fakultu 102 

 

 Akademickí zamestnanci EF UJS v roku 2014 publikovali 102 publikácií. Údaje 

uvedené v tabuľke číslo 5. umožňujú porovnanie publikačných výstupov EF UJS za roky 

2008 až 2014 (Graf 2. ). 

 

2. Graf: Publikačné výstupy na EF UJS 2008 - 2014 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A1 – Knižné publikácie charakteru  
vedeckej monografie 

3 2 0 2 9 7 2 

A2 -  Ostatné knižné publikácie 1 6 9 3 39 14 6 

B – Publikácie v karentovaných 
vedeckých časopisoch 

0 1 2 1 2 9 15 

C – Ostatné recenzované 
publikácie  

10 65 65 74 188 100 75 
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Počet publikovaných výstupov za rok 2014 oproti roku 2013 klesol o 24,62%. Možno 

považovať za pozitívny vývoj oproti roku 2013 nárast počtu publikácií v karentovaných 

vedeckých časopisoch 60%. Dlhodobým zámerom EF UJS je zvýšiť počet výstupov kategórií 

A1, A2 a B. Tento trend nasleduje aj zvýšenie počtu publikácií vo vedeckých prácach v 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS.  

Publikácie podľa jednotlivých kategórií sú v roku 2014 nasledovné (zaevidované 

v Centrálnom registri publikačnej činnosti k 10.3.2014): 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB1 Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában / Machová Renáta, Tóbiás Kosár Silvia, 

Bálintová Monika. - 1. vyd. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - 177 s. - ISBN 

978-80-8122-110-1.  

AAB2 Változásmenedzsment / Bencsik Andrea. - 1. vyd. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 

2014. - 211 s. - ISBN 978-80-8122-111-8.  

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABC1 Trust - Based Knowledge Management System Building / Andrea Bencsik, Irma Rácz. 

In: Knowledge Management for Competitive Advantage During Economic Crisis. - 

ISBN 978-1-4666-6457-9. - P. 16-37. 

ABC2 Knowledge Management Strategy as a Chance of Small and Medium-Sized 

Enterprises / Andrea Bencsik, Tímea Juhász. In: International Business Strategy and 

Entrepreneurship : an Information Technology Perspective. - ISBN 978-14-6664-753-

4. - P. 52-81. 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC1 Segmentation of colon tissue sample images using multiple graphics accelerators / 

Szénási Sándor. In: Computers in Biology and Medicine. - ISSN 0010-4825. - Vol. 51, 

no. Aug. 1 (2014), p. 93-103. 

ADC2 A Soft Computing-Based Hierarchical Sport Activity Risk Level Calculation Model 

for Supporting Home Exercises / Tóth Laufer Edit, Várkonyi-Kóczy Annamária Rita. 

In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. - ISSN 0018-9456. - Vol. 

63, no. 6 (2014), p. 1400-1411. 

ADC3 On limit points of subsequences of uniformly distributed sequences / Ladislav Mišík. 

In: Acta Arithmetica. - ISSN 0065-1036. - Vol. 165, no. 165 (2014), p. 333-338. 

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

ADE1 Külső HR-szolgáltatók összehasonlító vizsgálata a világ hat régiójában, közép-kelet-

európai sajátosságokat keresve, két Cranet-felmérés alapján / Poór József, Kovács 

Ildikó Éva, Karoliny Mártonné, Milovecz Ágnes. In: Vezetéstudomány. - ISSN 

0133-0179. - Évf. 45, sz. október (2014), p. 17-30. 

ADE2 Influence of company´s power position on Competitiveness in supply chains / Tamás 

Brányi, László Józsa, Andrea Sólyom. In: Asian Journal of Business Research. - 

ISSN 1178-8933. - Vol. 4, no 2 (2014), p. 52-62. 

ADE3 A HR jellemzői külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál. : öt kelet-európai 

országban végzett empirikus kutatás tükrében / Poór József, Szabó Katalin, Kovács 

Ildikó Éva. In: Munkaügyi Szemle [elektronický zdroj] : az emberi erőforrással 

foglalkozók digitális szakfolyóirata. - Évf. 58, sz. 6 (2014), online, p. 38-47. 

ADE4 A mozaikcsaládok fogyasztási döntései / Eisingerné Balassa Boglárka, Józsa László. 

In: Marketing & Menedzsment. - ISSN 1219-03-49. - Évf. 48, sz. 1 (2014), p. 3-12. 
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ADE5 The western ways of management consultancy: : shifting from credentials to 

competency and creativity / Andrew Gross, József Poór, Emeric Solymossy. In: 

Pannon Management Review. - ISSN 2064-0188. - Vol. 3, no. 3 (2014), p. 11-35. 

ADE6 A grafikus hardveren (GPGPU) implementált alkalmazások sebezhetőségei / Sergyán 

Szabolcs, Szénási Sándor, Vámossy Zoltán. In: Hadmérnök. - ISSN 1788-1919. - 

Évf. 9, sz. 1 (2014), p. 249-257. 

ADE7 Does blood count? Buying decision-making processes in stephamilies / Józsa László, 

Eisingerné Balassa Boglárka. In: Science Journal of Business and Management. - 

ISSN 2331-0634. - Vol. 2, no. 6 (2014), p. 163-169. 

ADE8 Why do not knowledge management systems operate? / Bencsik Andrea. In: 

Problems of Management in the 21st Century. - ISSN 2029-6932. - Vol. 9, no. 1 

(2014), p. 18-26. 

ADE9 A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák 

munkaerőpiacon / Poór József, Lakatosné Szuhai Györgyi, Tóbiás Kosár Silvia, 

Renáta Machová. In: Munkaügyi Szemle : Az emberi erőforrással foglalkozók 

digitális szakfolyóirata. - ISSN 0541-3559. - Évf. 58, sz. 5 (2014), p. 23-32. 

ADE10 Esélyegyenlőség - érték vagy illúzió? : Diszkrimináció a munkahelyen / Bencsik 

Andrea, Machová Renáta. In: Vezetéstudomány. - ISSN 0133-0179. - Évf. 45, sz. 6 

(2014), p. 61-68. 

ADE11 The expansion strategy of multinational chains / Seres Huszárik Erika, Dobai 

Korcsmáros Enikő. In: Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. - 

ISSN 1211-555X. - Vol. 22, no. 30 (1/2014), p.84-94. 

ADE12 A tudásmenedzsment gyakorlata a gyermekgondozási szabadságon tartózkodó nők 

körében / Bencsik Andrea, Juhász Tímea. In: Taylor Gazdálkodás- és 

szervezéstudományi folyóirat : a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására 

Közleményei. - ISSN 2064-4361. - Évf. 6, sz. 1-2 (2014), p. 430-438. 

ADE13 Munkaszervezés hatékonyságának elemzése munkanaptanulmányok módszerével 

[elektronický zdroj] / Karácsony Péter. In: Munkaügyi Szemle : az emberi 

erőforrással foglalkozók digitális szakfolyóirata. - ISSN 2064-3748. - Évf. 58, sz. 3 

(2014), online, p. 55-60. 

ADE14 Az atipikus foglalkoztatás gyakorlata szlovákiai és magyarországi munkavállalók 

körében végzett empirikus vizsgálat alapján / Antalík Imrich, Juhász Tímea, 

Madarász Imre, Poór József, Szabó Ingrid, Tamás Gabriella. In: Munkaügyi Szemle 

[[elektronický zdroj]] : az emberi erőforrással foglalkozók online szakfolyóirata. - 

ISSN 0541-3559. - Évf. 58, sz. 1, (2014), online, p. 34-44. 

  

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

ADF1 Mi mozgatja az embert? : What motivates a human? / Renáta Machová. In: Acta 

Oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1338-6581. - 

Roč. 3, č. 2 (2014), p. 88-100. 

ADF2 Normal Numbers and Cantor Expansions / Ferdinánd Filip, Jan Šustek. In: Uniform 

Distribution Theory. - ISSN 1336-913X. - Vol. 9, no. 2 (2014), p. 93-101. 

ADF3 Regionálne nerovnosti v kontexte východného Slovenska / Renáta Machová, Ladislav 

Mura, Monika Bálintová. In: Sociálno - ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty 

sociálno - ekonomických vzťahov. - ISSN 1336-3727. - Roč. 12, č. 3 (2014), p. 44-55. 

ADF4 Slovensko v srdci geopolitických síl : Slovakia in the heart of geopolitical forces / 

Renáta Machová, Silvia Tóbiás Kosár. In: Acta Oeconomica Universitatis Selye : 

Vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1338-6581. - Roč. 3, č. 1 (2014), p. 143-152. 

ADF5 Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások 

[[elektrinický zdroj]] / József Poór, Imrich Antalík, Péter Kollár, Ruth Alas, Katalin 
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Szabó, Kinga Kerekes, Ágnes Slavic. In: Selye e-studies [[elektronický zdroj]] : online 

recenzovaný vedecký časopis. - ISSN 1338-1598. - Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 51-

61. 

ADF6 Evolution of Cafeteria Systems - Past - Present and Future / Poór József, Beke Jenő, 

László Gyula, Óhegyi Katalin, Šeben Zoltán, Slavič Ágnes. In: Selye e-studies 

[[elektronický zdroj]] : online recenzovaný vedecký časopis. - ISSN 1338-1598. - Roč. 

5, č. 1 (2014), online, s. 4-31. 

ADF7 A magán és az állami szervezetek hozzáállása az atipikus foglalkoztatáshoz válság 

idején [elektronický zdroj] = Attitudes of privately and publicly owned organizations 

towards atypical employment in crisis time / Imrich Antalík, Tímea Juhász, Imre 

Madarász, József Poór, Ingrid Szabó. In: Selye e-studies = Attitudes of privately and 

publicly owned organizations towards atypical employment in crisis time : online 

recenzovaný vedecký časopis. - ISSN 1338-1598. - Roč. 5, č. 2 (2014), online p. 29-

37. 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

ADM1 Distributed region growing algorithm for medical image segmentation / Szénási 

Sándor. In: International Journal of Circuits : Systems and Signal Processing. - ISSN 

1998-4464. - Vol. 8 (2014), p. 173-181. 

ADM2 Mentoring practice on behalf of knowledge sharing in the light of education / Andrea 

Bencsik, Tímea Juhász, Renáta Machová. In: Acta Polytechnica Hungarica : Journal 

of Applied Sciences. - ISSN 1785-8860. - Vol. 11, no. 9 (2014), pp. 95-114. 

ADM3 On the existence of the generalized gauss composition of means / Peter Csiba, 

Ferdinánd Filip, Attila Komzsík, János T. Tóth. In: Annales Mathematicae et 

Informaticae. - ISSN 1787-6117. - Vol. 43 (2014), p. 55-65. 

ADM4 The role of dominant power in supply chains / Brányi Tamás, Józsa László, Machová 

Renáta. In: Problems and Perspectives in Management. - ISSN 1727-7051. - Vol. 12, 

no. 3 (2014), p. 91-98. 

ADM5 Is early smoking a fashion trend or a defensive mechanism? - Study on consumer 

behaviour among students / Péter Huszka, László Józsa, Ida Ercsey. In: Journal of 

Scientific Papers "Economics & Sociology". - ISSN 2071-789X. - Vol. 7, no. 1 

(2014), p. 142-156. 

ADM6 Improving the Model Convergence Properties of Classifier Feed-Forward MLP 

Neural Networks / Annamária R. Várkonyi-Kóczy, Balázs Tusor, József Bukor. In: 

Studies in Fuzziness and Soft Computing. - ISSN 1434-9922. - Vol. 317 (2014), p. 

281-293. 

ADM7 A note on more rapid convergence to a density / József Bukor, János T. Tóth, László 

Zsilinszky. In: JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. - ISSN 

0972-5555. - Vol. 32, no. 2 (2014), p. 79-86. 

ADM8 Intergeneration Management and Knowledge Sharing Problems / Bencsik Andrea. 

In: Mitteilungen Klosterneuburg. - ISSN 0007-5922. - Vol. 64, no. 2 (2014), p. 244-

256. 

ADM9 Factors Influencing Human Resource Management Solutions at Subsidiaries of 

Multinational Companies in Central and Eastern Europe / József Poór, Zsuzsa 

Karoliny, Katalin Dobrai, Agnes Slavic, Kinga Kerekes, Ferenc Farkas, Allen D. 

Engle. In: Journal of East-West Business. - ISSN 1066-9868. - Vol. 20, no. 2 (2014), 

p. 93-119. 
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ADM10 A criterion for comparability of weighted densities / József Bukor, Ferdinand Filip, 

János T. Tóth. In: Applied Mathematical Sciences. - ISSN 1312-885X. - Vol. 8, no. 

56 (2014), p. 2793-2799. 

ADM11 A remark on (C,1) means of sequences / József Bukor, Peter Csiba. In: International 

Journal of Mathematical Analysis. - ISSN 1312-8876. - Vol. 8, no. 9-12 (2014), p. 

525-528. 

ADM12 Knowledge representation in ISpace based man-machine communication / Várkonyi-

Kóczy Annamária Rita, Tusor Balázs, Rudas Imre J.. In: Studies in Fuzziness and 

Soft Computing. - ISBN 9783319036731. - ISSN 1434-9922. - No. 312 (2014), p. 

241-251. 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 

AEC1 Trends and tendencies in flexible benefits in five Central and Eastern European 

countries / József Poór, Zoltán Šeben, Agneš Slavić, Katalin Óhegyi. In: International 

context of business environment : Selected Evidence from CEE and SEE Countries. - 

ISBN 978-83-7348-548-6. - P. 103-114. 

AEC2 Possible employment solutions in the economic crisis in hungarian organisations in 

the light of empirical research / Tímea Juhász, József Poór, Imrich Antalík. In: New 

Trends in Management in the 21st Century. - ISBN 978-83-63500-78-8. - P. 52-60. 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC1 Labour Fluctuation in Hungary in Line of Empirical Research / József Poór, Anna 

Francsovics, Györgyi Lakatosné Szuhai. In: Management, Enterprise and 

Benchmarking in the 21st Century. - ISBN 978-615-5460-06-7. - P. 169-184. 

AFC2 Znalosť, ako konkurenčný faktor / Silvia Tóbiás Kosár. In: Znalosti pro tržní praxi 

2014: Média a komunikace v 21. století : Sborník z mezinárodní vědecké konference. 

- ISBN 978-80-87533-07-9. - P. 675-682. 

AFC3 Kontroling v manažmente ľudských zdrojov inštitúcie / Šeben Zoltán. In: Znalosti 

pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století : Sborník z mezinárodní 

vědecké konferencie. - ISBN 978-80-87533-07-9. - P. 272-277. 

AFC4 Vplyv dane z pridanej hodnoty na finančné toky priemyselných podnikov v 

Slovenskej republike / Angelika Kútna, Norbert Gyurián. In: Znalosti pro tržní praxi 

2014: Média a komunikace v 21. století : Sborník z mezinárodní vědecké konference. 

- ISBN 978-80-87533-07-9. - P. 597-607. 

AFC5 Vplyv daní na hospodárenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v 

súčasnosti / Gyurián Norbert. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace 

v 21. století : Sborník z mezinárodní vědecké konference. - ISBN 978-80-87533-07-

9. - P. 608-618. 

AFC6 Analysis of Tv Program package services in the Komárno and Dunajská Streda 

districts of Slovakia / Dobai Korcsmáros Enikő, Hevesi Andrej. In: Znalosti pro tržní 

praxi 2014: Média a komunikace v 21. století : Sborník z mezinárodní vědecké 

konference. - ISBN 978-80-87533-07-9. - P. 33-42. 

AFC7 Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján / Karácsony 

Péter, Oriskó Aranka. In: A területi fejlődés dilemmái. - ISBN 978-963-306-344-6. - 

P. 81-92. 

AFC8 Shockvertising to shock various generations / Renáta Machová, Erika Seres 

Huszárik, Zsuzsanna Tóth. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 

21. století : Sborník z mezinárodní vědecké konference. - ISBN 978-80-87533-07-9. 

- P. 478-489. 
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AFC9 Equal Opportunities - Value or Illusion? / Renáta Machová, Andrea Bencsik, 

Zsuzsanna Tóth. In: The 8th International Days of Statistics and Economics : 

Conference Proceedings. - ISBN 978-80-87990-02-5. - P. 933-945. 

AFC10 Application of regional disparity assessment methods on the example of Eastern 

Slovakia / Renáta Machová, Monika Bálintová, Andrej Hevesi. In: Znalosti pro tržní 

praxi 2014 : Média a komunikace v 21. století. - ISBN 978-80-87533-07-9. - P. 79-

91. 

AFC11 Emotional factors of organization´s knowledge sharing systems [elektronický zdroj] / 

Viktória Stifter, Andrea Bencsik, Irma Rácz. In: Reproduction of the Human Capital 

: connections and relations. - ISBN 978-80-87990-03-2. - CD-ROM, p. 446-456. 

AFC12 Management of knowledge by talented intellectual workers [elektronický zdroj] / 

Irma Rácz, Andrea Bencsik, Tamás Bognár, Viktória Stifter. In: Reproduction of the 

Human Capital : connections and relation. - ISBN 978-80-87990-03-2. - CD-ROM, 

p. 404-415. 

AFC13 Approaching the process of mentoring from the side of employers and employees in 

the dimension of Hungarian practice (both sides of the coin) [elektronický zdroj] / 

Andrea Bencsik, Tímea Juhász. In: Reproduction of the Human Capital : connections 

and relation. - ISBN 978-80-87990-03-2. - CD-ROM, p. 57-68. 

AFC14 Migrációs hajlandóság - hallgatói mobilitás / Dobai Korcsmáros Enikő. In: A 

felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században. 

- ISBN 978-615-5391-32-3. - P. 209-224. 

AFC15 A tudásmegosztási hajlandóság aktuális kérdései, avagy jobb adni, mint kapni 

(empirikus vizsgálat alapján) / Bencsik Andrea, Juhász Tímea, Kovács Szandra. In: 

Alkalmazott Tudományok I. Fóruma. - ISBN 978-963-7159-92-3. - P. 113-125. 

AFC16 Data Classification based on Fuzzy-RBF Networks / Annamária Rita Várkonyi-

Kóczy, Balázs Tusor, József Bukor. In: 6th International Workshop on Soft 

Computing Applications. - P. 1-13. 

AFC17 Attitudes of Privately and Publicly Owned Organizations towards Atypical 

Employment in Crisis Time / Antalík Imrich, Juhász Tímea, Poór József. In: 

Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century. - ISBN 978-615-

5460-06-7. - P. 185-194. 

AFC18 Skúmanie prístupu a postoja budúcich učiteľov k tvorbe vlastnej aplikácie / 

Czakóová Krisztina. In: XXVII. DIDMATTECH 2014 : Sborník z mezinárodní 

konference. - ISBN 978-80-86768-88-5. - P. 15-18. 

AFC19 Programové prostredia na rozvoj tvorivosti / Czakóová Krisztina. In: XXVI. 

DIDMATTECH 2013 : New technologies science and education. - ISBN 978-963-

334-184-1. - P. 155-158. 

AFC20 Methods of creating educational 3D animation models in virtual worlds / Végh 

Ladislav. In: XXVI. DIDMATTECH 2013 : New technologies in science and 

education. - ISBN 978-963-334-184-1. - P. 61-65. 

AFC21 Návrh navigácie autonómnych robotov využitím triangulačného princípu / Takáč 

Ondrej. In: XXVI. DIDMATTECH 2013 : New technologies in science and 

education. - ISBN 978-963-334-184-1. - P. 51-55. 

AFC22 Opportunities of visualization of object-oriented programming for learning / Stoffová 

Veronika, Udvaros József. In: XXVI. DIDMATTECH 2013 : New technologies in 

science and education. - ISBN 978-963-334-184-9. - S. 142-146. 

AFC23 Ideal and real terms / Stoffa Ján, Stoffová Veronika. In: XXVI. DIDMATTECH 

2013 : New technologies in science and education. - ISBN 978-963-334-184-1. - S. 

20-34. 
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AFC24 Elektronikus tankönyv, elektronikus tananyag és e-learning / Stoffová Veronika. In: 

XXVI. DIDMATTECH 2013 : New technologies in science and education. - ISBN 

978-963-334-184-9. - S. 87-94. 

AFC25 Lineáris optimalizálási feladatok megoldása táblázatkezelő segítségével / Gubo 

Štefan. In: XXVI. DIDMATTECH 2013 : New technologies in science and 

education. - ISBN 978-963-334-184-1. - P. 200-205. 

AFC26 Clustering algorithm in order to find accident black spots identified by GPS 

coordiantes / Sándor Szénási, Peter Csiba. In: SGEM 2014 : Geoinformatics and 

Remote Sensing. - ISBN 978-619-7105-10-0. - ISSN 1314-2704. - Vol. 1 (2014), p. 

497-504. 

AFC27 Dél - Szlovákia járásainak demográfiai helyzete és trendjei / Antalík Imrich. In: IX. 

KHEOPS előadáskötet : Szervezetek és vállalatok aktuális kérdései. - ISBN 978-963-

89779-2-2. - P. 5-16. 

AFC28 Vásárlási szokások a mozaikcsaládok dzsungelében / Józsa László, Eisingerné 

Balassa Boglárka. In: Tomcsányi Pál akadémikus 90 éves : az életminőség anyagi és 

szellemi igényeinek kielégítése fogyasztási marketing szemlélettel. - ISBN 978-963-

508-702-0. - P. 235-259. 

AFC29 A personal profile based patient-specific anytime risk calculation model / Tóth-

Laufer Edit, Várkonyi-Kóczy Annamária Rita. In: IEEE MeMeA 2014 : IEEE 

International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. 

- ISBN 978-147992920-7. - P. 1-6. 

AFC30 Wavelet-based technique for feedback control of uncertain systems - A case study / 

Dineva Adrienn, Várkonyi-Kóczy Annamária Rita, Tar József K.. In: CINTI 2013 : 

14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, 

Proceedings. - ISBN 978-147990197-5. - Article number 6705206 (2013), p. 281-

285. 

AFC31 Presentation of the Relation Between Mathematics and Physics by the Dinamic 

Modeling / Jaruska Ladislav. In: Information and Communication Technology in 

Education. - ISBN 978-80-7464-561-7. - P. 106-111. 

AFC32 Supporting Learning Activities With LMS WeB WorK / Csiba Peter, Fehér Zoltán. 

In: Information and Communication Technology in Education. - ISBN 978-80-7464-

561-7. - P. 45-52. 

AFC33 The Assessment of Impact of Value Added Tax on the Cash Flow of Chosen 

Business Entities / Norbert Gyurián, Angelika Kútna. In: European Financial 

Systems 2014 : Proceedings of the 11th International Scientific Conference. - ISBN 

978-80-210-7153-7. - P. 222-229. 

  

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD1 Programozás alapjainak oktatása az LSL szkriptnyelv használatával / Ladislav Végh. 

In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 

[elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie 

pedagogických vied. - ISBN 978-80-8122-103-3. - CD-ROM, p. 497-511. 

AFD2 Company´s power position and competitiveness in supply chains / Józsa László, 

Brányi Tamás, Sólyom Andrea. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 

Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku 

XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. - ISBN 978-80-8122-105-7. - CD-ROM, 

p. 163-174. 

AFD3 Szöveges feladatok megoldásának animációja GeoGebra segítségével / Jaruska 

Ladislav. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 
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2014 [elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie 

pedagogických vied. - ISBN 978-80-8122-103-3. - CD-ROM, p. 482-490. 

AFD4 Interaktív alkalmazások és oktatóprogramok fejlesztése / Krisztina Czakóová. In: 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 

[elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia 

pedagogických vied. - ISBN 978-80-8122-103-3. - CD-ROM, p. 462-466. 

AFD5 Véletlen események szimulálása GeoGebrával / Fehér Zoltán. In: Zborník z 

medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický 

zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických 

vied. - ISBN 978-80-8122-103-3. - CD-ROM, p. 467-472. 

AFD6 Combination of RFPT-based adaptive control and classical model identification / 

Dineva Adrienn, Várkonyi-Kóczy Annamária Rita, Tar József K.. In: SAMI 2014 : 

IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and 

Informatics, Proceedings. - ISBN 978-147993442-3. - Article number 6822401 

(2014), p. 173-178. 

AFD7 Innováció és tudásmenedzsment a szervezetekben / Andrea Bencsik, Tímea Juhász. 

In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 

[elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia 

ekonomických vied. - ISBN 978-80-8122-105-7. - CD-ROM, p. 10-42. 

AFD8 Az atipikus munkavégzési formák térnyerése Komárno-Komárom térségében / 

Imrich Antalík, Tímea Juhász, József Poór, Ingrid Szabó. In: Zborník z 

medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický 

zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 

- ISBN 978-80-8122-105-7. - CD-ROM, p. 60-79. 

AFD9 Nemlineáris regressziós feladatok megoldása MS Excel táblázatkezelő segítségével / 

Štefan Gubo. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. 

Selyeho - 2014 [elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" 

- Sekcia "informačné a komunikačné technológie a vzdelávanie". - ISBN 978-80-

8122-103-3. - CD-ROM, p. 472-482. 

AFD10 Határmenti térségekben működő kis- és középvállalkozások versenyképességét 

befolyásoló tényezők az idegenforgalomban / Imrich Antalík, Gábor Lelkes. In: 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 

[elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia 

ekonomických vied. - ISBN 978-80-8122-105-7. - CD-ROM, p. 52-60. 

AFD11 Ausztria és Szlovákia a megújuló energiaforrások tükrében / Enikő Dobai 

Korcsmáros, Zsolt Albert. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 

Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku 

XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. - ISBN 978-80-8122-105-7. - CD-ROM, 

p. 119-130. 

AFD12 Fogyasztói "ítélet" a saját márkás termékekről / Erika Seres Huszárik, Flórián Szakál. 

In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 

[elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia 

ekonomických vied. - ISBN 978-80-8122-105-7. - CD-ROM, p. 300-310. 

AFD13 Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben / Silvia Tóbiás 

Kosár, Németh Józsefné. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 

Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku 

XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. - ISBN 978-80-8122-105-7. - CD-ROM, 

p. 350-361. 

AFD14 Štrukturálne fondy EÚ v kontexte vybraného mikroregiónu / Renáta Machová. In: 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 
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[elektronický zdroj] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - sekcia 

ekonomických vied. - ISBN 978-80-8122-105-7. - CD-ROM, p. 238-249. 

  

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

AFG1 Training practices and organisational outcomes : a comparative analysis of domestic 

and internationally focused companies operating in the transition economies of Cental 

& Eastern Europe / Michael J. Morley, Agnes Slavic, József Poór, Nemanja Berber. 

In: Uncertaintz in a Flattening World : Challenges for IHRM. - ISBN 978-83-914703-

4-3. - P. [83]. 

AFG2 The new trends of human resource management at the local subsidiaries of 

multinational companies in light ot two consecutive research samples in CEE 

countries / József Poór, Katalin Szabó, Warzena Stor, Zsuzsa Karoliny, Kinga 

Kerekes, Monica Zaharie, Agnes Slavic, Ruth Alas, Allen Engle, Geoffrey Wood. In: 

Uncertaintz in a Flattening World : Challenges for IHRM. - ISBN 978-83-914703-4-3. 

- P. [25].  

  

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BAA1 Marketingstratégia : a tervezés gyakorlata és elmélete / Józsa László. - 2. prepr. vyd. - 

Budapest : Akadémiai Kiadó, 2014. - 396 s. - ISBN 978-963-05-9482-0.  

 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

BAB1 Baross Gábor Terv : Dél-Szlovákia/Felvidék regionális gazdasági fejlesztési terve / 

Zsuzsanna Andrássy a kol.. - 1. vyd. - Győr : Szlovákiai Magyar Közgazdász 

Társaság, 2014. - [8 AH]. - ISBN 978–80–971604–7-0.  

 

BCI Skriptá a učebné texty 

BCI1 Közgazdaságtan alapjai : feladatgyűjtemény / Dobai Korcsmáros Enikő, Gódány 

Zsuzsanna, Seres Huszárik Erika. - 1. vyd. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - 

198 s. - ISBN 978-80-8122-094-4.  

BCI2 Účtovníctvo 3 / Silvia Tóbiás Kosár, Norbert Gyurián. - 1. vyd. - Komárno : 

Univerzita J. Selyeho, 2014. - 101 s. - ISBN 978-80-8122-108-8.  

 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

BDE1 Miért nem működik? : tudásmenedzsment magyar módra... / Bencsik Andrea. In: 

Tudásmenedzsment : a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Karának periodikája. - ISSN 1586-0698. - Évf. 15, sz. 1 (2014), p. 29-46. 

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

BEE1 Atipikus foglalkoztatás trendjei és tendenciái hazánkban és Szlovákiában empirikus 

vizsgálatok tükrében / Poór József, Antalík Imre, Juhász Tímea, Kovács Ildikó Éva. 

In: Életutak - generációk - ünnepek. - ISBN 978-963-9559-54-7. - P. [8]. 

BEE2 FDI and Employment in Eastern Europe / József Poór. In: The 1st Sino-Hungarian 

International Forum : Society of Rule of Law, National Governance and Government 

Audit. - P. 54-59. 

BEE3 Marketingoktatás és kutatás Indiában és Új-Zélandon : egy kutatói év tanulságai / 

Józsa László. In: "Marketing megújulás" : Marketing Oktatók Klubja 20. 

Konferenciája. - ISBN 978-963-306-312-5. - P. [4]. 

BEE4 Fuzzy Information Measure for Improving HDR Imaging / Annamária R. Várkonyi-

Kóczy, Sándor Hancsicska, József Bukor. In: 4th World Conference on Soft 

Computing. - P. 491-497. 
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FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy...) 

FAI1 Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában / Machová Renáta, Tóbiás Kosár Silvia. 

- 1. vyd. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - 177 s. - ISBN 978-80-8122-110-1.  

FAI2 Változásmenedzsment / Tóbiás Kosár Silvia. - 1. vyd. - Komárno : Univerzita J. 

Selyeho, 2014. - 211 s. - ISBN 978-80-8122-111-8.  

 

 

 Jednotlivé katedry EF UJS organizujú vedecké semináre a konferencie, aktívne sa 

zapájajú do organizovania vedeckých podujatí a súťaží pre študentov EF UJS a pravidelne 

pozývajú na prednášky významné domáce a zahraničné osobnosti v oblasti vedy. Zamestnanci 

EF UJS sa v roku 2014 zúčastnili na nasledovných vedeckých a odborných konferenciách:  

 

Katedra ekonomiky 

PhDr. Imrich Antalík  

1. 11.03.2014: A Baross Gábor Terv bemutatása. Kutatás – Fejlesztés – Innováció. 

Komárom, Selye János Egyetem. 

2. 22.05.2014: Életutak - generációk - ünnepek” tudományos konferencia. Atipikus 

foglalkoztatás trendjei és tendenciái Magyarországon és Szlovákiában empirikus 

vizsgálatok tükrében. Budapest, Zsigmond Király Főiskola.  

3. 31.05.2014: MEB – Management, enterprise and benchmarking conference. Attitudes 

of Privately and Publicly Owned Organizations towards Atypical Employment in 

Crisis Time. Budapest, Óbuda University.  

4. 21.05.2014: 5. Báthory-Brassai Konferencia. A versenyképesség és a vállalkozói 

környezet kérdései Szlovákiában. Budapest, Óbudai Egyetem  

5. 12-13.06.2014: New Trends in Management in the 21st Century. Cross-Atlantic  

Perspective Possible Employment Solutions in the Economic Crisis in Hungarian 

Organisations in the Light of Empirical Research. Częstochowa University of 

Technology  

6. 25.08.2014: IX. KHEOPS Nemzetközi Tudományos Konferencia. Kutatásaink Dél-

Szlovákia fellendítéséért. Mór  

7. 16-17.09.2014: „Oktatás és tudomány a XXI. század elején” - A Selye János Egyetem 

Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Az atipikus munkavégzési formák térnyerése 

Komárno – Komárom térségében. Komárom, Selye János Egyetem. 

8. 10.11.2014: „Határok, határtérségek és helyi fejlesztés” – Magyar Tudomány Ünnepe. 

Kis- és középvállalkozások versenyképességét befolyásoló tényezők a határmenti 

térségekben. Gödöllő, EGYRTDI Szent István Egyetem. 

 

PhDr. Enikő Dobai Korcsmáros  

1. 29.5.2014: „A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája - a felsőoktatás 

kihívásai a XXI. században”. Migrációs hajlandóság - hallgatói mobilitás. (plenáris 

előadás) Győr, Széchényi István Egyetem 

2. 16.-17.9.2014: „Oktatás és tudomány a XXI. század elején” A Selye János Egyetem 

Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Ausztria és Szlovákia a megújuló 

energiaforrások tükrében. Komárom, Selye János Egyetem 

 

prof. Dr. László Józsa, CSc. 

1. 27.-29.08.2014: "Marketing megújulás": Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciája. 

Marketingoktatás és kutatás Indiában és Új-Zélandon: Egy kutatói év tanulságai 

(Plenáris előadás). Szeged, SZTE GTK 
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2. 22.-25.11.2014: Discovering the Business of Asian Business, MAG Scholar 

(Marketing in Asia Group) Conference. Business Practices in Eastern Europe 

(Plenáris előadás). Yogjakarta, Indonézia, MAG Scholar 

3. 22.-25.11.2014: Discovering the Business of Asian Business, MAG Scholar 

(Marketing in Asia Group) Conference. The influence of social capital on pricing 

policy – a case for cooperation among Transdanubian wineries (Szekcióelőadás). 

Yogjakarta, Indonézia, MAG Scholar 

 

doc. Ing. Péter Karácsony, PhD.  

1. 6.-7.02.2014: International Conference on Agricultural, Ecological and Medical 

Sciences (AEMS-2014). The role of biofuel production in the environmental 

protection. Bali, Indonézia, Institute of Chemical, Biological and Environmental 

Engineering,  

2. 12.06.2014: II. Regionális Tudományi Tapasztalatcsere a Dél-Alföldön konferencia. 

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján. Kecskemét, 

Kecskeméti Főiskola 

 

PhDr. Erika Seres Huszárik  

1. 16-17.09.2014: „Oktatás és tudomány a XXI. század elején” A Selye János Egyetem 

Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Fogyasztói „ítélet” a saját márkás 

termékekről. Komárom, Selye János Egyetem 

 

Katedra manažmentu 

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc. 

1. 13.-14. 03. 2014 - Alkalmazott tudományok I. fóruma. A tudásmegosztási hajlandóság 

aktuális kérdései, avagy jobb adni, mint kapni (empirikus vizsgálat alapján). 

Budapešť, Maďarsko 

2. 03.04.2014 - „Tudásigényes szolgáltatások – tudásigényes vállalkozások” MTA TM 

Konferencia. Magyar vállalati körkép a mentori rendszerek működéséről. Pécs, 

Maďarsko 

3. 21.-22. 05. 2014 - 5 . Báthory – Brassai Nemzetközi multidiszciplináris tudományos 

konferencia „ Kárpát - medencei versenyképesség ”. A tudásátadás aktuális kérdései, 

különös tekintettel a tudásátadási hajlandóságra és a mentorálási gyakorlatra 

(empirikus vizsgálat alapján). Budapešť, Maďarsko 

4. 17.6.2014 - A tudomány és a gyakorlat találkozása Kautz Konferencia. How to Build 

Emotionally Intelligent Organization. Győr, Maďarsko 

5. 25. 8. 2014 - IX. Kheops Tudományos Konferencia. Gyerekszobától az üzleti etikáig. 

Mór, Maďarsko 

6. 16.-17. 09. 2014 - Oktatás és tudomány a XXI. század elején Nemzetközi 

Tudományos Konferencia. Innováció és tudásmenedzsment a szervezetekben. 

Komárno, Univerzita J. Selyeho 

7. 11.- 13. 9. 2014 - The 8th International Days of Statistics and Economics Conference. 

Equal Opportunities – Value Or Illusion? Praha, Czech Republic 

8. 09. – 11. 10. 2014 - Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy 2nd 

Working Conference. Relationship Between Knowledge Transfer and Mentoring 

System in Education. Budapešť, Maďarsko 

9. 30.10.2014 - Innováció – növekedés – fenntarthatóság, VII. Országos Tanácsadói 

Konferencia. Innováció és tudásmenedzsment a szervezetekben, Budapešť, Maďarsko 

10. 24.-25. 11. 2014 - RELIK 2014 - Reproduction of the Human Capital Connections and 

Relations Conference.  Emotional Factors of Organization's Knowledge Sharing 
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Systems. Praha, Czech Republic 

11. 24.-25. 11. 2014 - RELIK 2014 - Reproduction of the Human Capital Connections and 

Relations Conference.  Management of Knowledge by Talented Intellectual Workers. 

Praha, Czech Republic 

12. 24.-25. 11. 2014 - RELIK 2014 - Reproduction of the Human Capital Connections and 

Relations Conference.  Approaching the Process of Mentoring from the Side of 

Employers and Employees in the Dimension of Hungarian Practice (both Sides of the 

Coin). Praha, Czech Republic 

 

Ing. Norbert Gyurián, PhD. 

1. 12.-13.6.2014: European Financial Systems 2014 – International Scientific 

Conference; The Assessment of Impact of Value Added Tax on the Cash Flow of 

Chosen Business Entities;  Lednice; Masaryk University, Faculty of Economics and 

Administration, Department of Finance and Institute for Financial Market. 

2. 11.-12.9.2014; Konferencia címe: Znalosti pro tržní praxi 2014; Vplyv daní na 

hospodárenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v súčasnosti; 

Olomouc; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované 

ekonomie.  

3. 11.-12.9.2014; Konferencia címe: Znalosti pro tržní praxi 2014; Vplyv dane z pridanej 

hodnoty na finančné toky priemyselných podnikov v Slovenskej republike; Olomouc; 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie. 

 

Ing. Renáta Machová, PhD. 

1. 23. 1.  2014: "Kárpát-medencei Közgazdász Konferencia - Magyar nyelvű gazdasági 

képzés a Kárpát-medencében".  Gazdasági képzés Szlovákiában, kiemelt tekintettel a   

magyar nyelvű menedzsmentképzésre. Budapest. Corvinus Egyetem (Corvinus 

Univerzita, Budapešť) -  vyžiadaná prednáška  

2. 21.5.2014: "5. Báthory-Brassai Konferencia 2014". A Selye János Egyetem végzett 

közgazdászainak versenyképessége a Kárpát-medencében. Budapest. Óbudai Egyetem 

(Óbudai Univerzita Budapešť)- vyžiadaná prednáška  

3. 11.-13. 9.  2014: "The 8th International Days of Statistics and Economics". Equal 

Opportunities - Value or Illusion? . Praha. Vysoká škola ekonomická v Prahe 

4. 16. -17. septembra 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI.storočia" - sekcia 

ekonomických vied. Štrukturálne fondy EÚ v kontexte vybraného mikroregiónu. 

Komárno. Univerzita J. Selyeho 

 

prof. Dr. József Poór, DSc. 

1. 30.10.2014: Innováció – növekedés – fenntarthatóság, VII. Országos Tanácsadói 

Konferencia program. Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói 

felmérésről. Budapest, Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara. 

2. 9.10.2014-11.10.2014: Competitivness of the CEE Region in the Global Economy. 

HR Management  at Subsidiaries of Multinational Companies in Central-Eastern 

Europe in Light of Empirical Researches between 2008-2013. Budapest,  1
st
 AIB-CEE 

Chapter Conference Budapest. 

3. 9.10.2014-11.10.2014: Competitivness of the CEE Region in the Global Economy. 

Comparative analysis of workforce fluctuation in the Hungarian and Slovak labor 

markets. Budapest, 1
st
 AIB-CEE Chapter Conference Budapest. 

4. 16.9.2014-17.9.2014: Oktatás és tudomány a XXI. Század elején. Az atipikus 

munkavégzési formák térnyerése Komárno - Komárom térségében. Komárno, Selye 

János Egyetem. 

callto:23.%201.%202014
callto:11.-13.%209.%202014
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5. 11.9.2014-12.9.2014: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in 

the 21st Century. Employee Benefits in Slovak-Hungarian Comparison. Olomouc, 

Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. 

6. 1.8.2014-5.8.2014: The Power of Words. Undertaking Cross-Cultural Research Using 

International Network. 74
th

 Annual Meeting of the Academy of Management.  

7. 22.5.2014: “Életutak-generációk-ünnepek” tudományos Konferencia ICF Magyar 

Tagozata. Atipikus foglalkoztatás trendjei és tendenciái hazánkban és Szlovákiában 

empirikus vizsgálatok tükrében. Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a 

Zsigmond Király Főiskola. 

8. 3.4.2014: 7th International Scientific Conference ‘Entrepreneurship, Business and 

Beyond’ on International Entrepreneurship and Internationalization of firms in 

Visegrad Countries. Trends and Tendencies in Flexible Benefits in Five Central and 

Eastern European Countries. Cracow, Cracow University of Economics. 

Ing. Zoltán Šeben, PhD. 

1. 21.5.2014-22.5.2014: 5. Báthory – Brassai nemzetközi multidiszciplináris 

tudományoskonferencia ,,Kárpát-medencei versenyképességʼʼ. A versenyképesség és 

a vállalkozói környezet kérdései Szlovákiában. Budapest, Óbudai Egytem. 

2. 11.9.2014-12.9.2014: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in 

the 21st Century. Kontroling v manažmente ľudských zdrojov inštitúcie. Olomouc, 

Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.  

 

PhDr. Silvia Tóbiás Kosár 

1. 16-17.09.2014: „Oktatás és tudomány a XXI. század elején” A Selye János Egyetem 

Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Tudásmenedzsment jellemzők az 

egészségügyi intézményekben. Komárom, Selye János Egyetem 

 

Katedra informatiky a matematiky 

RNDr. József Bukor, PhD.  

1. 30.06.2014 - 4.07.2014. 4th International Conference on Uniform Distribution Theory. 

On two problems on convergence to a density, Ostravice, Czech Republic 

 

PaedDr. Krisztina Czakóová 

1. 19 - 20. 06. 2014: XXVII. D I D M A T T E C H 2014. Skúmanie prístupu a postoja 

budúcich učiteľov k tvorbe vlastnej aplikácie. Olomouc, Pedagogická fakulta 

Univerzity Palackého. 

RNDr. Zoltán Fehér, PhD. 

1. 9-11. 9. 2014, Information and Communication Technologies in Education, Podpora 

vyučovania systémom WeBWorK, Rožnov pod Radhoštěm, Pedagogical Faculty of the 

University of Ostrava 

2. 16-17. 9. 2014, „Oktatás és tudomány a XXI. század elején“ SJE Nemzetközi 

Tudományos Konferencia 2014,  Nagy számok törvényeinek számítógépes 

szimulációjáról, Komárno, Univerzita J. Selyeho 

 

RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. 

1. 30.06.2014 – 4.07.2014. 4th International Conference on Uniform Distribution 

Theory. The structure of weighted densities, Ostravice, Czech Republic. 

2. 30.06.2014 – 4.07.2014. 4th International Conference on Uniform Distribution 

Theory, Normal Numbers and Cantor Expansions. Ostravice, Czech Republic,  

 

callto:19%20-%2020.%2006.%202014
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RNDr. štefan Gubo, PhD. 

1. 13-14. 02. 2014: "Dva dny s didaktikou matematiky 2014". Využitie GeoGebry pri 

riešení lineárnych optimalizačných úloh. Praha, CZ, Univerzita Karlova. 

2. 19-20. 06. 2014: "XXVII. DIDMATTECH 2014". Riešenie úloh lineárnej regresie 

pomocou tabuľkového kalkulátora. Olomouc, CZ, Univerzita Palackého. 

 

Mgr. Ladislav Jaruska, PhD. 

1. 13.-14.2.2014: "Dva dny s didaktikou matematiky". Možnosti GeoGebry pri 

medzipredmetových vzťahoch matematiky a fyziky. Praha, PedF Univerzita Karlova v 

Praze  

2. 9.-11.9.2014: "Information and Communication Technologies in Education" ICTE 

2014  . Presentation of the relation between mathematics and physics by the dynamic 

modeling. Rožnov pod Radhoštem, PedF Ostravská univerzita v Ostravě 

3. 16.-17.9.2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia – Oktatás és tudomány 

a XXI. század elején" . Szöveges feladatok megoldásának animációja GeoGebra 

segítségével. Komárno, UJS  

 

Dr. Habil. András Molnár, PhD. 

1. 21.11.2014. UAV Workshop. Az FDM technológiájú 3D nyomtatás alkalmazási 

lehetőségei az önjáró mikro robotok területén. Szolnok, NKE Katonai Repülő Tanszék 

2. 27.11.2014. Robothadviselés. 3D-nyomtatott robotjárművek, Budapest, NKE 

 

Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. 

1. 02.  04. –  04.  04. 2014:  DidInfo 2013,  20. ročník národnej konferencie. Dynamické 

premenné, dynamické údajové štruktúry a ich vyučovanie. Banská Bystrica,  

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied. 

2. 19. 06. –  20.  06. 2014   XXVII. DIDMATTECH  2014, Projektové vyučovanie 

databázových informačných systémov. UP Olomouc – Pedagogická fakulta. 

3. 19. 06. –  20.  06. 2014   XXVII. DIDMATTECH  2014, Časté chyby pri používaní 

termínov anglického pôvodu v slovenskom pojmosloví IKT. UP Olomouc – 

Pedagogická fakulta.  

 

Dániel Zoltán Stojcsics, PhD. 

1. 21.11.2014. UAV Workshop. Az FDM technológiájú 3D nyomtatás alkalmazási 

lehetőségei az önjáró mikro robotok területén/ Szolnok, NKE Katonai Repülő 

Tanszék 

2. 20.11.2014. International Council of Environmental Engineering Education (ICEEE)  

Eigenvector based segmentation methods of high resolution aerial images for recision 

agriculture, Budapest, OE-RKK 

3. 27.11.2014. Robothadviselés. 3D-nyomtatott robotjárművek, Budapest, NKE 

 

Ing. Ondrej Takáč, PhD. 

1. 19 - 20.06.2015: DIDMATTECH konferencia. Vplyv informačných technológií na 

zdravie. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. 

 

Doc. RNDr. János Tóth, PhD.  

1. 30.06.2014 – 4.07.2014. 4th International Conference on Uniform Distribution 

Theory, Normal Numbers and Cantor Expansions. Ostravice, Czech Republic 

 

 

callto:1.%2013.-14.2.2014
callto:3.16.-17.9.2014
callto:1.%2021.11.2014
callto:2.%2027.11.2014
callto:1.%2021.11.2014
callto:2.%2027.11.2014
callto:1.%2011.6.2014
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PaedDr. Ladislav Végh 

1. 19-20.6.2014: XXVII. DIDMATTECH 2014. Prieskum vhodnosti používania 

animačno-simulačných modelov algoritmov vo vzdelávaní. Olomouc, Pedagogická 

fakulta Univerzity Palackého. 

 

Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie 

Mgr. Szilárd Sánta, PhD. 

1. 16-17.9.2014: SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia – 2014.  Military Science 

Fiction,: Komárno, Univerzita J. Selyeho 

 

S cieľom prezentácie a šírenia vedeckých a odborných výsledkov aj v roku 2014 

vydávala EF UJS viacero časopisov: 

1. Acta Oeconomica Universitatis Selye je vedecký časopis EF UJS, registrovaný 

s prideleným číslom ISSN 1338-6581. V časopise sa uverejňujú pôvodné vedecké práce 

súvisiace so zameraním časopisu: ekonómia a ekonomika, financie, manažment a 

marketing, obchod a podnikanie, kvantitatívne metódy a štatistika. Vedecký časopis 

vychádza 2-krát ročne. Je indexovaný v databáze Index Copernicus. 

2. Časopis Selye e-studies je online recenzovaný vedecký časopis EF UJS, registrovaný s 

prideleným číslom ISSN 1338-1598. V online časopise sa uverejňujú pôvodné vedecké 

práce  v anglickom, nemeckom, slovenskom, českom a maďarskom jazyku, ktoré súvisia 

so zameraním na ekonómiu a ekonomiku, manažment, financie, bankovníctvo, 

marketing, obchod a podnikanie, verejnú správu a regionálny rozvoj, kvantitatívne 

metódy a štatistiku. Časopis je registrovaný v medzinárodnej databáze EBSCO a Index 

Copernicus International 

 

a) Projekty podporované z domácich grantových schém 

 Na EF UJS mali dominantné postavenie v roku 2014 podávané projekty v rámci 

projektov VEGA a KEGA: 

V roku 2014 boli zapojený pracovníci EF UJS do riešenia nasledujúcich projektov: 

1. VEGA 1/1022/12: Rozdelenie postupnosti a zovšeobecnené hustoty množín 

prirodzených čísiel, projekt financovaný MŠVVaŠ SR, vedúci projektu: doc. RNDr. 

János Tóth, PhD., získané finančné prostriedky: 1 872€, rok schválenia: 2012, doba 

riešenia: 2012 – 2014 

2. VEGA 1/0381/13: Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných 

etapách jej formovania, projekt financovaný MŠVVaŠ SR, vedúca projektu: Ing. 

Renáta Machová, PhD. , získané finančné prostriedky: 4 993 €, rok schválenia: 2013, 

doba riešenia: 2013 – 2015 

3. KEGA- 004UJS-4/2011: Modelovanie a animačno-simulačné modely v 

elektronickom vzdelávaní, projekt financovaný MŠVVaŠ SR. Vedúca projektu: Prof. 

Ing. Veronika Stoffová, CSc. – 7.828,00 Eur 

4. KEGA 002UJS-4/2014: Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu 

implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky, 

projekt financovaný MŠVVaŠ SR, vedúci projektu: RNDr. Peter Csiba, PhD., získané 

finančné prostriedky:  4934 €, rok schválenia: 2014, doba riešenia 2014 - 2016 

 

 Pracovníci EF UJS sa v roku 2014 podieľali aj na realizácii OPV projektu: 

1. OPV-2012/1.2/05-SORO: Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou 

študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho 

poradenstva,  projekt financovaný – Operačný program Vzdelávanie, Agentúra 

callto:19-20.6.2014
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MŠVVaŠ SR, projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie – Európsky 

sociálny fond. Obdobie realizácie projektu: 10/2013 – 9/2015, získané finančné 

prostriedky: 857233,80 EUR. 

b) Projekty podporované zo zahraničných grantových schém 

 Na EF UJS sa v roku 2014 riešili viaceré medzinárodné projekty: 

1. MEDZINÁRODNÝ PROJEKT 11410052 „Zamestnávanie – atypické 

zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí – v oblastiach Komárno - Komárom 

a Štúrovo – Ostrihom”, projekt financovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu. 

Spolupracujúce inštitúcie: Univerzitou Szent István (Gödöllő, Maďarsko), Univerzita 

J. Selyeho. Objem finančných prostriedkov: 6000 €/ z toho pre Univerzitu J. 

Selyeho1750 €. Rok schválenia:2014 , Dobra riešenia: 3. júla 2014 – 18. decembra 

2014. 

 

 Pedagógovia EF UJS  sa úspešne uchádzali o grant s názvom: „Cezhraničná podpora 

mladých pedagógov“ cez Ministerstvo národných zdrojov Maďarska (A Magyar Köztársaság 

Nemzeti Erőforrás Minisztériuma) a Ballasi ústav (Balassi Intézet). Cieľom grantu je podpora 

a skvalitnenie výučby predmetov v maďarčine mimo územia Maďarska. Cielené sú krajiny, v 

ktorých žijú aj maďarsky hovoriaci obyvatelia a ktorí majú záujem o štúdium v danom 

jazyku. Grant je určený pre všetkých pedagógov vyučujúcich predmety nielen v štátnom 

jazyku krajiny (Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko), ale aj v 

maďarskom jazyku. Grant umožňuje zaobstaranie nových učebných pomôcok a publikácií 

určených ku skvalitneniu učebných materiálov a tým zlepšiť aj kvalitu procesu výučby. 

Úspešne sa o grant uchádzali 7 pedagógovia. 

c) Projekty uskutočnené na objednávku 

 Pracovníci EF UJS sa v roku 2014 nezapájali do výskumných činností, ktoré neboli 

financované z niektorých z hore uvedených grantov. 

d) Využitie dosiahnutých výsledkov z výskumnej činnosti 

EF UJS sa aj v roku 2014 zamerala na prehĺbenie spolupráce medzi podnikateľskou 

praxou a výskumnými činnosťami. Zástupcovia domácich a zahraničných podnikov sa 

pravidelne podieľajú na realizovaných činnostiach fakulty, zúčastňujú sa na vedeckých 

a odborných seminároch a prednáškach a pravidelne tvoria súčasť hodnotiacich komisií na 

vedeckých a odborných súťažiach organizovaných pre študentov  EF UJS. 

e) Výskumné pracoviská 

Na  EF UJS v roku 2014 nefungovali žiadne výskumné pracoviská alebo ústavy. 

f) Projekty podporované z vnútorných grantových schém  

EF UJS  podporuje odborný rast a vedeckovýskumnú činnosť svojich zamestnancov. 

Na UJS existuje Grantová Rada, ktorá má za úlohu vypísať a monitorovať výzvy na UJS, 

hodnotiť podané projekty a riadiť financovanie  z interných zdrojov UJS. EF UJS nezískala  

v roku 2014 financie z vnútorných grantov UJS.  

 

VI. Habilitačné konanie a konania na vymenúvanie profesorov 

 Na  EF UJS sa nevykonáva žiadne habilitačné konanie alebo konanie na vymenúvanie 

profesorov. 
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VII.  Zamestnanci fakulty 

Hlavný cieľ personálnej politiky EF UJS bol aj v roku 2014 v súlade so strategickým 

riadením ľudských zdrojov na UJS. Základnou prioritou personálnej a sociálnej politiky je 

zvyšovanie kvalifikačnej úrovne zamestnancov (prioritne pedagogických) a na základe 

príslušných právnych noriem a predpisov vytváranie súladu medzi  počtom a kvalifikačnou 

štruktúrou zamestnancov. Cieľom EF UJS je aj prostredníctvom zabezpečenia kvalitnej 

kvalifikačnej štruktúry pracovníkov dosiahnutie kvalitnej prípravy študentov a absolventov 

EF UJS.  

K 31.12.2014 pracovalo na EF UJS v trvalom pracovnom pomere spolu 44 

pedagogických a výskumných zamestnancov, z toho 13 žien (29,5%) a 31 mužov (70,5%). Na 

EF UJS k 31.12.2014 trvalo pracovalo spolu 4 nepedagogických zamestnancov (4 ženy). 

Štruktúru pedagogických a výskumných zamestnancov na EF UJS znázorňuje tabuľka č.6 .  

Tabuľka 6:  Štruktúra pedagogických a výskumných pracovníkov s trvalým pracovným 

pomerom na EF UJS v roku 2014 

 Spolu 

Z toho 

 

Muži Ženy 

Profesori 8 5 3 

Docenti 2 2 0 

Odborní asistenti 26 20 6 

Asistenti 7 3 4 

Výskumný 

pracovník 1 1 0 

Spolu 44 31 13 

Poznámka: stav vo fyzických osobách/pedagogických a výskumných pracovníkov k 31. 

decembru príslušného roka podľa Registra zamestnancov vysokých škôl 

 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet zamestnancov s ustanoveným týždenným 

pracovným časom na EF UJS nemenil, zmenila sa iba štruktúra vysokoškolských učiteľov 

podľa ich zaradenia a pohlavia (Tabuľka č.7). 

Tabuľka 7:  Štruktúra vysokoškolských učiteľov podľa ich zaradenia a pohlavia na EF 

UJS v roku 2014 

 
Rok 2013 Rok 2014 

 Spolu 

Z toho 

Spolu 

Z toho 

 
Muži Ženy Muži Ženy 

Profesori 8 5 3 8 5 3 

Docenti 1 1 0 2 2 0 

Odborní asistenti 26 18 8 26 20 6 

Asistenti 8 5 3 7 3 4 

Výskumný 

pracovník 1 1 0 1 1 0 

Spolu 44 30 14 44 31 13 

 Poznámka: stav vo fyzických osobách/pedagogických a výskumných pracovníkov k 31. 

decembru príslušného roka podľa Registra zamestnancov vysokých škôl 
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Cieľom riadenie ľudských zdrojov EF UJS je podpora stáleho rozvoja intelektuálneho 

kapitálu a zabezpečenie  kvalitnej štruktúry vysokoškolských učiteľov s trvalým pracovným 

pomerom.  

 

3. Graf .: Vývoj počtu vysokoškolských učiteľov s trvalým pracovným pomerom na EF 

UJS za roky 2012-2014 podľa ich zaradenia 

 
Poznámka: stav vo fyzických osobách/pedagogických a výskumných pracovníkov k 31. 

decembru príslušného roka podľa Registra zamestnancov vysokých škôl 

 

Na základe grafu č.3 môžeme vidieť v počte vysokoškolských učiteľov k 31. decembru 

2014 v porovnaní s ostatnými sledovanými rokmi mierny nárast (oproti roku 2012), resp. 

stagnáciu (oproti roku 2013). Došlo, ale k výraznému zlepšeniu kvalifikačnej štruktúry – 

zvýšil sa počet profesorov, docentov a odborných asistentov a znížil sa stav asistentov. Vo 

funkcii profesor zamestnávala EF UJS k 31. 12. 2014 2 profesorov s titulom profesor 

a s DrSc., 5 profesorov s titulom profesor a vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a 1 

mimoriadneho profesora s titulom docent a vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. 

V roku 2014 sa zvýšil počet docentov o 1 docenta s titulom docent a vysokoškolským 

vzdelaním tretieho stupňa. Vo funkcii odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním druhého 

stupňa na EF UJS pracovalo ku koncu príslušného roka 6 vysokoškolských učiteľov 

a s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa spolu 20 pedagogických pracovníkov. Všetci 8 

vysokoškolský učitelia vo funkcii asistent disponujú s vysokoškolským vzdelaním druhého 

stupňa. Vo funkcii výskumného pracovníka je zamestnaný 1 vysokoškolský učiteľ 

s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.  

V roku 2014 získal 1 pedagogický zamestnanec EF UJS akademický titul DrSc. Ďalší 

rozvoj a vzdelávanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov EF UJS je zabezpečený 

internými a externými školeniami, preškoleniami, kurzami, seminármi a inými vzdelávacími 

aktivitami.  

 

Zamestnanci EF UJS  mali v roku 2014 možnosť aktívne sa zapojiť do programov  

ERASMUS, ERASMUS+, CEEPUS alebo NIL programu učiteľskej mobility. V rámci tohto 

programu majú možnosť získať nové aktuálne poznatky  a skúsenosti a taktiež nadviazať 

nové odborné vzťahy. Akademické mobility zamestnancov na EF UJS na EF UJS 

zaznamenali v porovnaní s rokom 2013 nárast v počte fyzicky vyslaných zamestnancov 

(29,41%)  a aj  v počte fyzicky prijatých zamestnancov (6,67%). 

Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistenti 

Výskumný 

pracovník 

2012 7 1 17 16 1 

2013 8 1 26 8 1 

2014 8 2 26 7 1 
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Počas roka 2014 získali pracovníci EF UJS viac významných ocenení: 

- 2014 - Ocenenie rektora UJS za publikáciu uverejnenú v časopise evidovaného v databáze 

Scopus pre prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc. 

- Ocenenie rektora UJS za publikáciu evidovanú v databáze Current Contents pre doc. Ing. 

Péter Karácsony, PhD. 

- Ocenenie rektora UJS za 3 vydané publikácie evidované v databáze Scopus pre RNDr. 

József Bukor, PhD.  

- Prof. Dr. Andrea Bencsik CSc. bola ocenená Wekerle Sándor Tudományos és Kultúrális 

Alapítvány (Vedecká a kultúrna nadácia Wekerle Sándor) Cenou za celoživotnú vedeckú 

prácu. 

- Čestná medaila UJS  zlatej hodnosti ako uznanie činností vedúceho v záujme rozvoja, 

fungovania a dobrého mena UJS   pre: doc. RNDr. János Tóth, PhD. a RNDr. József 

Bukor, PhD. 

- Čestná medaila UJS striebornej hodnosti ako uznanie činností vedúceho v záujme rozvoja, 

fungovania a dobrého mena UJS  pre: prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.  

- Čestná medaila UJS bronzovej hodnosti ako uznanie úsilí vyvinutých v prospech 

organizovania, fungovania a rozvoja študijných programov a odborov pre: prof. Dr. 

Andrea Bencsik, CSc. a prof. Dr. József Poór, DSc. 

- Čestná medaila UJS bronzovej hodnosti ako uznanie činností vyvinutých v záujme rozvoja 

fakúlt UJS, ich fungovania a dobrého mena pre: Ing. Renáta Machová, PhD. 

- Čestná medaila UJS bronzovej hodnosti ako uznanie činností vyvinutých v záujme rozvoja 

katedier UJS, ich fungovania a dobrého mena pre: Ing. Zoltán Šeben, PhD. 

- Čestná medaila UJS bronzovej hodnosti ako uznanie činností vyvinutých v záujme 

fungovania UJS v súlade s príslušnými právnymi predpismi a dobrého mena organizácie 

pre: Mgr. Monika Šimonová  

  

 Katedry EF UJS sa v roku 2014 aktívne podieľali na organizovaní odborných podujatí, 

konferencií, seminárov, workshopov a súťaží, mnohé z nich s medzinárodnou účasťou. 

Pedagogický a výskumný pracovníci sa podľa svojho odborného profilu a záujmu zúčastňujú 

vedeckých konferencií a iných odborných podujatí.  

 Pracovníci EF UJS sa aktívne zapájajú aj do riešenia výskumných projektov, ktorých 

hlavným cieľom je príprava študijných programov a pomôcok, alebo realizácia odborných 

výskumov.  

VIII. Podpora študentov 

EF UJS v letnom semestri akademického roka 2013/2014 a v zimnom semestri 

akademického roka 2014/2015  prehodnotilo viacero žiadostí o priznanie sociálneho 

štipendia. V priebehu roka 2014 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia bolo priznané 

sociálne štipendium 77 študentom, čo predstavuje 13,41% z celkového počtu  574 študentov 

zapísaných v 1. a 2. stupni denného vysokoškolského štúdia. Na základe platných rozhodnutí 

bola celková výška vyplatených sociálnych štipendií na EF UJS za rok 2014 vo výške 

140 930 €, pričom vyplatená suma štipendia u každého študenta závisí od vlastného príjmu 

žiadateľa a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti.  

EF UJS venuje pozornosť aj podpore študentov, ktorá sa prejavuje v sociálnej oblasti, 

ako aj formou konzultačnej a poradenskej činnosti pre študentov. V rámci konzultačnej 

a poradenskej činnosti pracovníci EF UJS poskytujú študentom v dennej a externej forme 1. 

a 2. vysokoškolského štúdia informácie spojené najmä k priebehu a harmonogramu 

aktuálneho akademického roka, o ich povinnostiach a možnostiach v rámci akademického 
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informačného systému, k problematike záverečných a diplomových práv, k možnostiam 

prihlásenia sa na študijné programy, resp., na ďalší stupeň štúdia, k možnostiam mobility 

študentov a pod.. 

 Interní a externí pedagogickí pracovníci zabezpečili pre svojich študentov konzultácie, 

ktoré boli zamerané na usmernenie pri tvorbe bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác, 

aktivity výskumného charakteru a diskusiu o prípadných nejasnostiach vo výučbe 

v jednotlivých tematikách. V rámci účasti študentov na vedeckých aktivitách, či domácich 

a medzinárodných odborných súťažiach možno konštatovať, že disponujú silnou podporou na 

vedeckej báze zo strany vedenia EF UJS a zo strany pedagógov.  

 EF UJS podporuje rast odborných vedomostí svojich študentov aj zapájaním 

odborníkov a externých inštitúcií počas akademického roka do procesu výučby formou 

odborných prednášok alebo podporou počas vypracovania rôznych tematických zadaní. 

Študenti spracovávajú počas semestra semestrálne práce, ktorých problematika priamo 

korešponduje s vyučovanou látkou. Semestrálne práce sú prezentované priebežne vo vzťahu k 

obsahu a postupnosti preberanej látky. Vo väčšine prípadov sa spracovanie semestrálnej práce 

nezaobíde bez návštevy podniku, banky, mestského, či obecného úradu a iných inštitúcií, kde 

študent musí preukázať znalosti z predmetu, aby vedel jednoznačne komunikovať a definovať 

požiadavky na žiadané informácie k svojej semestrálnej práci. Študenti tieto zhromaždené 

informácie neskôr zdieľajú aj medi sebou formou krátkych prednášok. Tým si okrem 

nadobúdania vedomostí vlastnou aktivizáciou cibria aj prednesové schopnosti. Požadované 

vedomosti sú priebežne hodnotené aj písomnou formou skúšania. Pedagógovia  EF UJS sa 

snažia podľa možností zabezpečiť pre študentov aj prednášky vedené kvalifikovanými 

odborníkmi z praxe. Počas týchto prednášok majú aj pedagógovia možnosť skúmať reakcie 

prísediacich študentov a podľa reakcií a komplexnosti a hĺbky nimi kladených otázok je do 

určitej miery možné vytvoriť si obraz a priebežne hodnotiť úroveň vedomostí študentov v 

danej hospodárskej oblasti. 

 Aj počas roka 2014 navštívili EF UJS viacerí odborníci z pedagogickej a aj zo 

súkromnej sféry. Študenti mali možnosť zúčastniť sa viacerých odborných a vedeckých 

prednášok, kde mohli nadobudnúť nové znalosti a skúsenosti z odboru ekonomiky 

a manažmentu. Prednášky vedené kvalifikovanými odborníkmi z praxe ponúkajú rovnako 

námety pre posun v orientovaní priebežného hodnotenia na zistené nedostatky vyplývajúce z 

reakcií a otázok študentov. Často sú im takto predpísané konkrétne študijné materiály 

zabezpečené pozvaným prednášateľom, alebo sú študenti upozornení na tlačené, či 

elektronické dokumenty, ktoré sú následne predmetom priebežného ako aj záverečného 

hodnotenia. Tieto dokumenty si študenti často aj individuálne vyhľadávajú, čím sú nútení 

navštíviť webové stránky inštitúcií a orientovať sa na nich. Nie je výnimkou, že ich pri 

hľadaní materiálov zaujme stránka inštitúcie, ku ktorej sa neskôr, alebo v lepšom prípade s 

pravidelnosťou vracajú.  

Študenti sa stýkajú z externými organizáciami aj v rámci povinných odborných praxou 

v druhom ročníku magisterského vysokoškolského štúdia. Miesto realizácie praxe si študenti 

vyberajú a hľadajú samostatne. EF UJS disponuje zmluvami o vzájomnej spolupráci počas 

umiestňovania študentov študijného programu Riadenie podniku v rámci odbornej praxe 

s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Nové Zámky, vysunuté pracovisko Štúrovo. Kladné hodnotenia podnikov a inštitúcií 

potvrdzujú odbornú pripravenosť študentov EF UJS v odbore ekonomika a manažment. 

Cieľom odbornej praxe počas štúdia je zvýšenie kvality a rozvoja procesu vzdelávania 

študentov a ich lepšej prípravy na podmienky praxe. 

Do života EF UJS a rozvoja voľno časových aktivít sa aktívne zapája aj Študentská 

samospráva EJ UJS. Je to samosprávny  orgán, ktorý reprezentuje študentov na fakultnej a aj 

univerzitnej úrovni.  Fakulta podporuje takúto činnosť študentov, pretože si uvedomuje jej 
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podstatu pre ich osobitný rozvoj. V spolupráci so Študentskou samosprávou EF UJS vytvára 

EF UJS vhodné podmienky na rozširovanie voľno časových aktivít študentov aj v rámci 

rôznych odborných, športových a iných podujatí a súťaží. 

 

IX. Podporné činnosti fakulty 

 Na EF UJS sú podporné činnosti, ako rozvoj informačných systémov, knižnice, 

ubytovanie/stravovanie, zabezpečované celo univerzitnými pracoviskami. Stály rozvoj týchto 

častí univerzity je v súlade s dlhodobým zámerom UJS v tejto oblasti.  

X. Rozvoj fakulty 

 Vedenie a zamestnanci EF UJS považujú rozvoj  fakulty za prioritný cieľ v jej ďalšom 

pôsobení, nakoľko sú si vedomí nevyhnutnosti neustáleho skvalitňovania a rozširovania 

vedeckej činnosti zamestnancov na jednej strane a zavádzania nových metód za účelom 

zvyšovania kvality výučby na strane druhej. Medzi strategické ciele rozvoja fakulty patrí aj 

dlhodobé predsavzatie, prispieť k zabezpečeniu udržateľného rozvoja spoločnosti a praxe.  

 Vedenie a zamestnanci EF UJS sa aktívne podieľajú na efektívnom využití 

disponibilných finančných prostriedkov a považujú za prioritný cieľ získať potrebné 

prostriedky prostredníctvom úspešných domácich a zahraničných výskumných grantov a 

projektov.  

  Neoddeliteľnou súčasťou stáleho rozvoja pedagogickej, ale aj vedeckej činnosti je 

zabezpečenie rozvíjania ľudského potenciálu z odborného hľadiska. Dlhodobým zámerom EF 

UJS je aj naďalej podporovať odborný a vedecký rast tvorivých zamestnancov a posilňovanie 

postavenia  vysokoškolských učiteľov v spoločnosti.  

 Medzi najdôležitejšie aktivity EF UJS možno zaradiť v roku 2014 vypracovanie 

podkladov k procesu komplexnej akreditácie UJS a zavedeniu vnútorného systému 

zabezpečovania kvality v rámci fakulty. Tieto aktivity úzko súvisia s dlhodobými cieľmi 

rozvoja vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorého podstatou je zvýšenie funkčnosti 

vnútorných systémov kvality a využívania spätnej väzby študentov na rozvoj výskumnej 

a pedagogickej činnosti vysokých škôl. Aj v roku 2014 korešpondovali zámery v oblasti 

rozvoja EF UJS s cieľmi zapracovanými v dlhodobom zámere rozvoja UJS: 

- zohľadniť potreby a námety študentov z pohľadu obsahu a použitých metód 

v pedagogickom procese, 

- vypracovanie atraktívnych študijných programov vo všetkých ponúkaných stupňoch 

vysokoškolského štúdia, 

- podporovať odborný rast a vedeckú činnosť zamestnancov EF UJS,  

- prispieť k zefektívnenie spolupráce medzi študentmi a pedagógmi, 

- vypracovať pomocné materiály a skriptá pred zlepšenie pedagogického procesu, 

- prispieť k neustálemu zvyšovaniu odborného rozvoja obyvateľstva v regióne. 

 V nadväznosti na vnútorné predpisy UJS EF UJS vypracovala a zaviedla vnútorný 

systém zabezpečovania kvality vzdelávania. Strategickým cieľom EF UJS je koordinovania 

činností zameraných na jej rozvoj prostredníctvom riadenia a kontroly vzhľadom na kvalitu. 

Hlavným cieľom fakulty je obsahové naplnenie poslania fakulty, ktorou je poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania, rozvíjanie vedomosti, múdrosti, dobra a tvorivosti v človeku, a 

to na základe tvorivého vedeckého bádania v najmä v oblasti ekonómie a ďalších 

spoločenských, humanitných a prírodovedeckých vedách a prispievať tým k rozvoju 

vzdelanosti, koordinovanie činností zameraných na rozvoj fakulty prostredníctvom riadenia 
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a kontroly vzhľadom na kvalitu. Fakulta  osobitne participuje na vzdelávaní národnostných 

menšín, najmä maďarskej národnostnej menšiny. 

 Významnou charakteristikou roka 2014 pre EF UJS bolo vypracovania podkladov 

k procesu komplexnej akreditácie študijných programov EF UJS na základe požiadaviek 

komplexnej akreditácie. V rámci týchto činností sa všetky aktivity sústredili na: 

- tvorbu a inováciu študijných programov, 

- oponentúru vytvorených a inovovaných vzdelávacích programov, 

- zavádzanie nových metód do vypracovaných študijných programov, 

- zefektívnenie výskumnej a pedagogickej činnosti podľa požiadaviek komplexnej 

akreditácie.  

Prioritou pre EF UJS aj naďalej zostáva vytvorenie podmienok a zabezpečenie možnosti 

vychovávať absolventov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v dennej 

aj externej forme štúdia.  

XI. Medzinárodné aktivity fakulty 

EF UJS ako súčasť Univerzity J. Selyeho pôsobí v medzinárodných sieťach 

a organizáciách v zastúpení UJS. Aj rok 2014 bol pre EF UJS rokom rozvíjania 

medzinárodnej spolupráce s rôznymi zahraničnými inštitúciami. K 31. decembru 2014 mala 

EF UJS uzatvorených niekoľko dohôd o spolupráci s medzinárodnými inštitúciami 

a univerzitami. V roku 2014 uzavrelo vedenie EF UJS nasledujúce významné dohody alebo 

zmluvy: 

1. Dohoda o podpore študentskej a pedagogickej mobilite medzi EF UJS a "CEAS" Central-

European Institution of English and American Studies, Budapest. 

2. Strategické partnerstvo ERASMUS+ v období 2015-2017 s univerzitou University of the 

West of Scotland (UWS). 

3. Dohoda o mobilite pracovníkov v rámci ERASMUS
+
 s univerzitou Szent István 

University Gödöllő. 

4. Mandátna dohoda o grante s AR Vocational Education and Training Ltd, ARVET, 

Londýn.  

XII. Systém kvality 

a) Manažment fakulty 

 V nadväznosti na vnútorné predpisy UJS EF UJS vypracovala a zaviedla vnútorný 

systém zabezpečovania kvality vzdelávania, ktorého prioritným cieľom je zabezpečovanie, 

monitorovanie  a rozvíjanie kvality vzdelávania z celkového pohľadu činností fakulty.  

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na EF UJS je obsiahnutý a 

konkretizovaný v smerniciach dekana: Procesy zabezpečenia kvality vzdelávania na EF UJS  

Štatút Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania na EF UJS. 

 Systém zabezpečenia kvality na EF UJS sa riadi v prvom rade zákonom č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a vypracoval sa v súlade s interným predpisom univerzity Vnútorný systém 

zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS a v súlade ďalšími vnútornými predpismi univerzity 

a fakulty. Systém zabezpečovania kvality sa zaviedol na EF UJS v roku 2014. Systém 

vypracovala Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávacích procesov na EF UJS, ktorá bola 

založená v procese vybudovania vnútorného systému kvality. Rada je poradným orgánom 

dekana EF UJS a je zložená zo zástupcov organizačných zložiek fakulty a zástupcu 

Študentskej samosprávy. Ako výstup práce rady môžeme označiť dekanom schválený interný 
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dokument fakulty pod názvom Procesy zabezpečenia kvality vzdelávania na Ekonomickej 

fakulte Univerzity J. Selyeho.  

 Fungovanie zabezpečenia kvality vzdelávania na fakulte sa vyhodnocuje s ročnou 

pravidelnosťou, Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania na EF UJS o kvalite vzdelávania a 

o fungovaní systému vzdelávania podáva správu.   

 Kvalita vzdelávania závisí od vzájomnej komunikácie medzi vysokoškolskými 

učiteľmi a študentmi, od kolektívnej integrity a profesionálnosti akademickej komunity. 

Vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta sú zaradení k 

príslušnému študijnému odboru na fakulte a svojou pedagogickou, vedecko-výskumnou a 

organizačnou činnosťou prispievajú k rozvoju poznania v predmetnom študijnom odbore v 

spolupráci s ostatnými vysokoškolskými učiteľmi. Za kvalitu a rozvoj študijného programu 

zodpovedá garant študijného programu. Vyučujúci gestorujúci predmet zodpovedá za obsah, 

úroveň a rozvoj predmetu v súlade s výsledkami vzdelávania študijného programu. Na 

hlavných a podporných procesoch fakulty a tým aj na ich zabezpečovaní sa podieľajú 

organizačné zložky fakulty.  

 Na úrovni fakulty nesie zodpovednosť za kvalitu vzdelávania dekan. Dekan v roku 

2014 zriadil Radu pre zabezpečenie kvality vzdelávania EF a vymenoval jej členov. 

Organizačná hierarchia riadenia vnútorného systému kvality na EF UJS je dvojstupňová: 

 

1 . Riadenie na úrovni dekana EF UJS 

a) dekan fakulty 

b) prodekan  

c) kolégium dekana 

d) vedecká rada dekana 

e) odborné komisie 

 

2. Riadenie na úrovni katedry 

a) garant študijného programu  

b) vedúci katedry 

c) vyučujúci gestorujúci predmet.  

 

 K interným zainteresovaným subjektom na vnútornom systéme kvality patria okrem 

zamestnancov aj študenti.  EF UJS spolupracuje na neustálom zlepšovaní kvality procesov. 

Študenti fakulty (resp. Študentská samospráva fakulty) majú zastúpenie v samosprávnych 

orgánoch a poradných orgánoch fakulty alebo dekana. 

 Za súčasť systému zabezpečenia kvality na EF UJS považujeme pravidelný 

monitoring podporných procesov vzdelávania na fakulte, z dôvodu toho, že nefunkčnosť príp. 

chyby v podporných procesoch môžu narušiť alebo ohroziť kvalitné poskytovanie 

vzdelávania na fakulte. Fakulta vykonáva kontroly svojich procesov podľa metodiky, ktorá je 

opísaná v III. časti interného dokumentu interného dokumentu Procesy zabezpečenia kvality 

vzdelávania na EF UJS. 
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Tabuľka č 8. Ciele, nástroje a hodnotenie ich stavu na EF UJS v roku 2014 

Hlavné ciele Nástroj Vyhodnotenie 

Zavedenie systému 

zabezpečenia kvality 

procesov fakulty 

Založenie Rady pre 

zabezpečenie kvality 

vzdelávania na EF UJS 

Vytvorila sa Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania na EF UJS, v ktorej sú 

zastúpení aj predstavitelia organizačných zložiek EF UJS a aj študenti EF UJS. 

Vytvorenie regulácie a 

funkčného rámca RPZKV na EF 

UJS 

Vydanie vnútorného predpisu fakulty Štatút Rady pre zabezpečenie kvality 

vzdelávania EF UJS 

Definovanie procesov 

zabezpečenia kvality 

vzdelávania na EF UJS 

RPZKV EF UJS vypracovala materiál Procesy zabezpečenia kvality vzdelávania 

na EF UJS, ktorý sa zaradil po odsúhlasení dekanom EF UJS medzi vnútorné 

dokumenty fakulty. 

Zabezpečenie transparentnosti 

systému kvality vzdelávania 

Súčasti systému zabezpečenia kvality vzdelávania sú komunikované pre 

interných a aj pre externých partnerov fakulty a to: 

a) prostredníctvom Akademického Informačného Systému (interná 

komunikácia), 

b) prostredníctvom Kolégia dekana (interná kom.), 

c) cez zástupcu študentov a Študentskú Samosprávu (interná kom.), 

d) cez webovú stránku fakulty (externá kom.) 

Zlepšovanie kvality 

procesov, 

naštartovanie práce v 

systéme 

zabezpečovania 

kvality procesov  

Analýza a rozvoj stavu kvality 

procesov na EF UJS 

a) RPZKV EF UJS na svojich zasadnutiach analyzovala stav kvality procesov na 

EF UJS, 

b) Kolégium dekana na svojich zasadnutiach analyzoval stav kvality procesov na 

EF UJS, 

c) Študentská samospráva EF UJS analyzovala stav procesov týkajúcich sa 

študentov na EF UJS, 

d) Vedecká rada EF UJS analyzovala stav vedeckej a výskumnej činnosti a 

študijných programov na svojich zasadnutiach. 

e) Organizačné zložky (ako napr. Študijné oddelenie) analyzovali stav procesov 

týkajúcich sa ich práce. 

f) Prehľad externých hodnotení fakulty (napr. hodnotenie agentúry ARRA, 

Výročná správa o stave vysokého školstva 2013, atď.) 

Získané informácie z hľadiska kvality vyhodnocovala RPZKV EF UJS a ako 

poradný orgán poskytla rady a návrhy dekanovi EF UJS. 
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 Rozvoj študijných programov V roku 2014 na Ekonomickej fakulte pokračoval proces prípravy na komplexnú 

akreditáciu, v rámci ktorej sa zamestnanci fakulty zapájali do celouniverzitného 

projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných 

programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho poradenstva”. V 

rámci tohto projektu sa komplexne pracuje na inovácii študijných programov. 

Projekt prebieha. 

 Fakulta pracuje na akreditačnom materiály III. st. vysokoškolského štúdia v 

odbore 3.3.16. Získanie práva je pre fakultu prioritou a jej absencia posteveniu 

fakulty v porovnaniach s ostatnými VŠ a pri naplňovaní svojho poslania 

ovplyvňuje negatívne.  

Kontrola a monitoring procesov Kvalita procesov sa hodnotí na fakulte prostredníctvom kvantitatívnych 

ukazovateľov (najmä údaje z AIS a údaje o zamestnaní sa absolventov), formou 

hospitácií (na fakulte sa vykonali hospitácie v súlade s internými dokumentmi), a 

formou hodnotení predmetov študentmi (anonymný dotazník v systéme AIS). 

Najväčšie úlohy čakajú faakultu najmä v otázkach prepojenia absolventov s 

pracovným trhom (v spolupráci s Kariérnym Centrom UJS) a zvýšenia počtu 

zapájajúcich sa študentov do hodnotenia predmetov a učiteľov.   

Prepojenosť medzi výskumnou a 

vzdelávacou činnosťou 

Fakulta realizovala aj v roku 2014 výskumné projekty (napr. výskumný projekt 

financovaný Medzinárodným Vyšehradským Fondom, zapájala študentov aj do 

projektu X-CULTURE), študenti sa zapojili do riešení týchto výskumných úloh, 

čo bolo jedným pilierom tohto nástroja. Druhým pilierom bola publikačná 

činnosť učiteľov, a z ich výskumnej činnosti vznikajúce učebné materiály. Tretím 

pilierom sú prednášky, konferencie a odborné súťaže realizované fakultou a 

študentskou samosprávou príp. zapájanie sa do programu Týždňa vedy a 

techniky. Štvrtým pilierom je ŠVOČ, v ktorej každoročne pracujú študenti na 

svojich výskumných témach.  

Úlohou fakulty bude ďalej stupňovať účasť študentov v jednotlivých aktivitách. 
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b) Vzdelávanie 

 Za súčasť systému zabezpečenia kvality na EF UJS považujeme pravidelný 

monitoring podporných procesov vzdelávania na fakulte, z dôvodu toho, že nefunkčnosť príp. 

chyby v podporných procesoch môžu narušiť alebo ohroziť kvalitné poskytovanie 

vzdelávania na fakulte. Fakulta vykonáva kontroly svojich procesov podľa metodiky, ktorá je 

opísaná v III. časti interného dokumentu interného dokumentu Procesy zabezpečenia kvality 

vzdelávania na EF UJS. 

 Monitorovanie akreditovaných študijných programov vykonáva Vedecká rada EF UJS 

na svojich rokovaniach. Vedecká rada EF UJS má v pôsobnosti podľa rokovacieho poriadku 

VR EF UJS aj nasledujúce úlohy: 

1. prerokúva dlhodobý zámer EF vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UJS, 

2. hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 

3. prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta. Na rokovanie VR 

o návrhu študijných programov sa prizývajú aj zástupcovia študentov určení študentskou 

časťou akademického senátu fakulty. 

 Sledovanie a hodnotenie vzdelávacích procesov sa na EF UJS realizuje 

prostredníctvom viacerých aktivít. Monitorované sú vyučované predmety, spôsoby výučby a 

používané metódy vyučovania. Významnou možnosťou hodnotenia kvality vzdelávacích 

procesov na EF UJS je pre študentov zabezpečená prostredníctvom  Akademického 

Informačného Systému UJS a to formou vyplnenia anonymného dotazníka,  a to dvakrát 

ročne (raz za každý semester).  

 Aj v akademickom roku 2013/2014 a 2014/2015 mali študenti EF UJS (možnosť 

v zmysle § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov formou anonymného dotazníka vyjadriť  svoje názory ku 

kvalite výučby a k učiteľom. Hodnotenie sa uskutočňuje dotazníkovou formou, anonymne, zo 

strany študentov je dobrovoľné. Dotazník boli študentom EF UJS elektronicky sprístupnené 

v zimnom semestri akademického roka 2014/2015 od 01. 12. 2014 do 28.2.2015, a v letnom 

semestri akademického roka 2013/2014 od 1.4.2014 do 30.8.2014. Dotazník sa skladá z 3 

hlavných častí: 

I. časť – všeobecná časť – informácie ohľadne úrovne výučby na EF UJS – 1 otázka, 

II. časť – hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov na EF UJS – informácie ohľadne 

aktuálnosti, zaujímavosti, užitočnosti a možnosti zužitkovania témy daného predmetu, ako aj 

údaje o vystupovaní, pripravenosti, ochote pomoci, korektnosti, metóde výučby a prístupu 

učiteľa – 2 otázky, 

III. časť – pripomienky a námety respondentov. 

 Na položené otázky mali možnosť respondenti, resp. študenti EF UJS odpovedať na 

stupnici od 1- 5, kde jednotlivé čísla škály vyjadrovali nasledovné možnosti: 1- veľmi dobrý 

(maximálna miera súhlasu), 2 – dobrý (vysoká miera súhlasu), 3 – priemerný (priemerná 

miera súhlasu), 4 – pod priemerom (nízka miera súhlasu), 5 – zlý (veľmi nízka miera 

súhlasu). Pri niektorých otázkach mali hodnotiaci možnosť použiť aj kombinovanú formu 

odpovede, t.j. hodnotenie pomocou škály a otvorené hodnotenie textovou formou. 

 Vyhodnotenie výsledkov študentských ankiet korešponduje s údajmi uvedenými v 

Správe o výsledkoch hodnotenia kvality výučby a o učiteľoch v akademickom roku 

2013/2014: výsledky študentskej ankety na EF UJS a v Správe o výsledkoch hodnotenia 

kvality výučby a o učiteľoch v zimnom semestri akademického roka 2014/2015: výsledky 

študentskej ankety na EF UJS, ktoré sú dostupné na weobvej stránek fakulty. 

 

Výsledky študentskej ankety na EF UJS v letnom semestri akademického roka 

2013/2014 
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Hodnotenie výučby na EF UJS 

  

 

 

Graf znázorňuje vývoj odpovedí hodnotenia kvality výučby na EF UJS v letnom semestri 

akademického roka 2013/2014. V letnom semestri akademického roka 2013/2014 bol počet 

odpovedí 190 a hodnota váženého aritmetického priemeru 2,15. Zo získaných odpovedí 

respondentov na otázku úrovne výučby na EF UJS je možné konštatovať, že študenti EF UJS 

sú s výučbou celkovo spokojní. Celkový vážený aritmetický priemer dosiahol hodnotu, ktorá 

spadá do intervalu 2, čo znamená, že úroveň výučby na EF UJS je podľa hodnotenia 

študentov dobrá. Nasledujúci graf znázorňuje percentuálne rozdelenie odpovedí študentov. 

 

 

 

Hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov 

 V rámci druhej časti študentskej ankety boli otázky zamerané na hodnotenie 

vyučovacieho procesu a predmetov, ktoré mali odpovedajúci (študenti EF UJS) zapísané 

v akademickom roku 2013/2014. Otázky dotazníka sa týkali najmä hodnotenia predmetov 

a odbornej činnosti vyučujúceho. 
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 Respondenti počas hodnotenia predmetov, na ktoré boli zapísaní v  letnom semestri 

akademického roka 2013/2014, hodnotili najmä aktuálnosť a zaujímavosť prednášanej 

tematiky, použiteľnosť a zužitkovanie získaných znalostí. 

 

 
  

 Obsahovú stránku vyučovaných predmetov v letnom semestri akademického roka 

2013/2014 hodnotilo menej študentov, ako tomu bolo v prípade predmetov zimného semestra 

toho istého akademického roka. Respondenti označili v priemere prednášky a cvičenia 

vybraných predmetov letného semestra za veľmi dobrú. Kvalitu seminárov povinných 

predmetov a výberových predmetov odporúčaných študijných plánov považujú v priemere za 

veľmi dobrú, ale semináre povinne voliteľných predmetov označili za dobrú. 

 

  

 Podľa škály hodnotenia úrovne vyučujúcich na EF UJS v letnom semestri 

akademického roka 2013/2014 dosiahla priemernú hodnotu 1,85. Znamená to, že zo strany 

študentov je možné predpokladať vysokú mieru súhlasu s vyučujúcimi vybraných predmetov. 
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Pripomienky a námety respondentov 

 Študenti v tretej časti dotazníkovej ankety mali možnosť vyjadriť svoje názory, 

prípadne podeliť sa so svojimi námetmi, resp. pripomienkami na zefektívnenie činnosti UJS 

v ľubovoľnej oblasti. Respondenti vo svojich názoroch vyjadrili najmä nasledovné 

pripomienky a námety na zlepšenie činnosti EF UJS: zvýšenie mieri praxe vo výučbe 

predmetov, kladenie väčšieho dôrazu na výučbu cudzieho jazyka, zvýšenie počtu tímových 

prác vo výučbe, zefektívnenie spolupráce z praxou, pokračovanie vo vydávaná nových skrípt 

a učebníc, rozšíriť paletu používaných interaktívnych a počítačových prostriedkov. 

 

Výsledky študentskej ankety na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 

2014/2015 

 

Hodnotenie výučby na EF UJS 

 

 
  

 Graf znázorňuje vývoj hodnotenia kvality výučby na EF UJS v zimnom semestri 

akademického roka 2014/2015. Počet odpovedí v zimnom semestri bol 469, z čoho vyplýva, 

že dotazník vyplnilo 62,95 %  zapísaných študentov. Hodnota váženého aritmetického 

priemere odpovedí bola 2,09. Zo získaných údajov z dotazníkovom prieskum môžeme 

konštatovať, že študenti považujú kvality výučby na EF UJS za celkovo dobrú. Teda sú 

celkovo spokojní s poskytovaným vzdelávaním. 

 Nasledujúci graf znázorňuje percentuálny pomer odpovedí respondentov. 
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Hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov 

 

Aj v zimnom semestri akademického roka 2014/2015 boli študentom položené otázky 

týkajúce sa kvality vyučovacieho procesu a predmetov. Výsledky odpovedí študentských 

ankiet sme hodnotili na základe zaradenia predmetov do odporúčaných študijných plánov 

študijných programov. Počas analýzy boli hodnotenia predmetov denného a externého štúdia 

zlúčene. V každom prípade skúmania sme pri percentuálnych pomeroch vychádzali z pomeru 

počtu respondentov odpovedajúcich na otázku a počtu aktívne zapísaných študentov na 

predmet jednotlivých študijných programov.  

 

 
 

Respondenti mali možnosť hodnotiť aktuálnosť a zaujímavosť prednášanej tematiky, v 

akej miere viete využiť osvojené poznatky, v akej miere sa dajú zužitkovať ponúknuté 

poznatky. Počas ankety hodnotilo povinné predmety 44 percent aktívne zapísaných študentov 

na predmet, ktorí označili kvality vyučovaných povinných predmetov hodnotou 1,92. 

V prípade povinne voliteľných predmetov odpovedalo na otázku 46 percent študentov, ktorí 

ohodnotili úroveň týchto predmetov na 1,86. Výberové predmety hodnotila najvyšší počet 

aktívne zapísaných študentov na predmet, a to 60 percent. Odpovedajúci hodnotili kvalitu 

vyučovaných výberových predmetov  priemerom 1,63. Z hore uvedených údajov vyplýva, že 
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študenti všetky tri typy vyučovaných predmetov hodnotia kladne, považujú špecifiká 

predmetov za veľmi dobrú. 

  

 Ďalšou otázkou druhej časti ankety bolo hodnotenie odbornej činnosti vyučujúceho. 

Respondenti mohli posúdiť medzi inými aj vystupovanie, pripravenosť, nápomocnosť a 

prístup učiteľa, ako sú zrozumiteľné jeho vysvetlenia, dôslednosť a korektnosť vyučujúceho. 

Nadletujúci graf znázorňuje priemerné hodnoty odpovedí, ktoré mali možnosť označiť 

študenti aktívne zapísaní na daný druh predmetu.  

 

  
 

 Z grafu vyplýva, že odborná činnosť vyučujúcich je vo všetkých prípadoch na veľmi 

dobrej úrovni. Najlepšie hodnotia študenti vyučujúcich výberových predmetov. Z celkových 

hodnôt ankety môžeme konštatovať, že študenti považujú postup výučby a jeho obsahovú 

náplň, ako aj kreativitu a vystupovanie učiteľov za veľmi dobrú. 

 

Pripomienky a námety respondentov 

 Respondenti uviedli vo svojich pripomienkach, že by radi prijali viac ako jeden 

semester odbornej praxe počas štúdia, častejšie riešenie úloh v rámci tímovej práce, a 

interaktívnejší spôsob výučby. Radi pri privítali aj viac medzinárodných prednášajúcich 

z praxe. Navrhujú ďalej zvýšenie odborných prípadových štúdií z praxe, ako aj zvýšenie 

pomeru praktických úloh voči teoretickým poznatkom. Študenti by privítali viac predmetov 

podporujúcich ich jazykové komunikačné schopnosti. Pochvaľujú vydanie skrípt 

k jednotlivým predmetom, ale radi by zvýšili počet existujúcich učebných pomôcok.  

V oblasti monitorovania a hodnotenia kvality pedagogického procesu sú uplatňované 

najmä formuláre hospitácie, hodnotenie predmetov a dotazníky na prieskum názorov 

študentov. Pravidelne sa hodnotí a monitoruje vedecký výkon vysokoškolských učiteľov (dva 

krát ročne), v rámci svojich možností a zdrojov motivuje vysokoškolských učiteľov ku 

komplexnému rozvíjaniu kompetencií, zvyšovaniu kvalifikačného rastu a odborného 

potenciálu. EF UJS disponuje aj ďalšími nástrojmi hodnotenia (napr. hospitácie, osobný 

rozhovor), pričom v roku 2014 sa zrealizovalo 5 hospitácií vedúcimi jednotlivých katedier (4 

hospitácie na Katedre manažmentu a 1 hospitácia na Katedre ekonomiky).  Súčasťou plnenia 

kritéria je aj vytváranie podmienok na podporu prenosu výsledkov a metód vedecko-

výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov do vzdelávacieho procesu a to napríklad 

aktualizovaním učebných osnov a predpísanej literatúry, zaradením tvorivých činností 
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s prvkami inovatívnych metód vo vyučovaní predmetov. V roku 2013 a v roku 2014 sa na 

základe výsledkov v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti oceňuje vysokoškolský 

učiteľ UJS Cenou rektora, pričom v roku 2013 takéto ocenenie získali 4 pedagogickí 

pracovníci fakulty a v roku 2014 5 pedagogickí pracovníci fakulty. 

Monitorovanie zabezpečovania kvality v rámci EF UJS bolo v roku 2014 vyjadrené 

okrem počtu hospitácií aj ďalšími kvantitatívnymi ukazovateľmi, ako počet sťažností na 

priebeh výučby, podiel študentov, ktorí nesplnili podmienky na pokračovanie v štúdiu, podiel 

študentov, ktorí prekračujú štandardnú dĺžku štúdia, či zanechali štúdium, vážený študijný 

priemer študentov. V roku 2014 na EF UJS nebola evidovaná žiadna sťažnosť.   

 V roku 2014 na EF UJS prekročilo štandardnú dĺžku štúdia 48 študentov denného a 31 

externého  prvého stupňa vysokoškolského štúdia, a 2 študenti denného a 3 externého druhého 

stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium na EF UJS zanechalo spolu 25 študentov. Z prvého 

a druhého stupňa vysokoškolského štúdia bolo spolu vylúčených 67 študentov. 2 študenti EF 

UJS v roku 2014 neskončili svoje štúdium v rámci termínu.  

 EF UJS považuje z pohľadu zabezpečovania kvality vzdelávania za dôležité aj 

monitorovanie váženého študijného priemeru študentov. Vážený študijný priemer študentov 

prvého a druhého vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme znázorňuje nasledovná 

tabuľka.  

 

Tabuľka 9. Vážený študijný priemer študentov v akademickom roku 2013/2014 

  Akademický rok 2013/2014 

  Zimný semester Letný semester 

1. stupeň 

vysokoškolského štúdia 

Denné 2,35 2,26 

Externé 2,25 2,06 

2. stupeň 

vysokoškolského štúdia 

Denné 2,01 1,75 

Externé 1,97 1,75 

 

c) Tvorivá činnosť 

Symbiózou rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu sa EF UJS usiluje o zvýšenie 

kvality, predovšetkým kooperáciou a rozšírením spolupráce s výskumnými a vzdelávacími 

inštitúciami, ale aj podnikateľskou praxou s cieľom dosiahnuť efektívnu a zmysluplnú 

spoluprácu študentov a zamestnancov s nimi. Prepojenosť výskumnej činnosti so vzdelávacou 

činnosťou sa prejavuje vo viacerých činnostiach fakulty.  

Ako prvý pilier prepojenia výskumných výsledkov so vzdelávacím procesom môžeme 

uviesť publikačnú činnosť zamestnancov EF UJS. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti sú 

kritériom kvality EF UJS, pričom jej súčasťou je aj nadväznosť základného a aplikovaného 

výskumu na zavádzanie nových poznatkov ako výsledkov skúmania do obsahovej náplne 

študijných programov.  

Ako druhý pilier môžeme označiť vedecké podujatia organizované fakultou. Patria 

sem najmä konferencie a prednášky, na ktorých sa dopĺňajú vedomosti získané na 

kontaktných disciplínach a odznejú najaktuálnejšie informácie a výskumné výsledky. Na 

organizácii Medzinárodnej Vedeckej Konferencie sa podieľa aj Ekonomická fakulta UJS a vo 

vlastných, tematických sekciách ponúka tým možnosť získania najnovších vedeckých 

poznatkov v odboroch vyučovaných na EF UJS. Medzi tieto podujatia môžeme zaradiť aj 

podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky. Tiež si môžeme spomenúť odborné 

súťaže (aj medzinárodné) organizované fakultou, príp. partnerskými inštitúciami, na ktorých 

účasť študentov fakulta podporuje, prispievajúc tak k rozvoji tvorivosti študentov. 

Ako tretí pilier môžeme spomenúť Študentskú vedeckú odbornú činnosť. Po zapojení 

sa do činnosti vedeckej odbornej činnosti pod dohľadom konzultanta rieši vedecké úlohy, 
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ktoré sa každoročne prezentujú aj na pôde univerzity, a tie najlepšie práce aj na 

medzinárodnej pôde.  

Štvrtým pilierom pri práci na fakulte sa študenti zapájajú do niektorých fáz riešení 

výskumných úloh, ktoré vykonáva fakulta. Študenti sa zapájajú najmä do realizácie 

dotazníkových prieskumov, spracovania dát a fázy analýzy dát. V roku 2014 môžeme uviesť 

ako príklad projekt financovaný z Medzinárodného Vyšehradského Fondu pod názvom 

„Zamestnávanie – atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí – v oblastiach 

Komárno - Komárom a Štúrovo – Ostrihom”. 

Záverom nemôžeme opomenúť aj fakt, že vychádzajúc z priorít vedy a výskumu na 

EF UJS sa určujú témy záverečných prác vo všetkých stupňoch štúdia a aj v rámci 

rigorózneho konania. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti sa pravidelne hodnotia na úrovni 

katedier a fakulty v rámci „Fóra pedagogických zamestnancov“.  

XIII. Kontaktné údaje 

Univerzita J. Selyeho 

Ekonomická fakulta 

Hradná ulica 21 

945 01 Komárno  

tel.: 00421 – (0)35 -3260 – 695 

e-mail: sekretariatd@ujs.sk 

webová stránka: http://www.ujs.sk/gtk/sk.html 

 

Poštová adresa: 

Univerzita J. Selyeho 

Ekonomická fakulta 

Bratislavská cesta 3322 

P. O. Box 54 

945 01 Komárno 

 

XIV. Sumár  

Výročná správa o činnosti EF UJS dokumentuje a sumarizuje všetky činnosti, ktoré 

EF UJS realizovala v roku 2014. Obsahuje hodnotenie úrovne a plnenia úloh v oblasti 

výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej aktivity, medzinárodných vzťahov, 

internacionalizácie vzdelávania a rozvoja fakulty.  

 Vedeckovýskumná činnosť tvorivých pracovníkov EF UJS sa uskutočňovala formou 

ich zapájania sa do domácich výskumných projektov, projektov mladých vedeckých 

pracovníkov a doktorandov, ale aj projektov zahraničných grantových schém.  

 Z hľadiska ďalšej perspektívy a smerovania EF UJS je potrebné sústrediť úsilie v roku 

2015 na: 

- zvýšenie počtu pozvaných prednášajúcich z praxe oproti kalendárnemu roku 2014 

minimálne o 20 %, 

- zrealizovanie hospitácie v priebehu štátnych skúšok v máji (Mgr.) a v júni (Bc.) 2015., 

- zefektívniť prístup k dotazníkovému prieskumu spokojnosti študentov a zabezpečiť 

zvýšenie počtu zapojených študentov. 

 EF UJS má za cieľ podporovať aj naďalej zvýšenie podielu článkov v domácich 

a zahraničných karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS.  

mailto:sekretariatd@ujs.sk
http://www.ujs.sk/gtk/sk.html
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XV. Prílohy 

V roku 2014 nebola prijatá Akademickým senátom EF UJS žiadna zmena vo 

vnútorných predpisoch EF UJS. 


