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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 

 

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho (ďalej len „EF UJS“) je jedinou fakultou na 

Slovensku, ktorá umožňuje študentom získať vysokoškolské vzdelanie v jazyku maďarskej 

národnostnej menšiny v oblasti ekonómie a informatiky. 

Fakulta ponúka v akademickom roku 2017/2018 na prvom stupni štúdia možnosť študovať 

v študijných programoch:  

 Aplikovaná informatika je zameraná na prípravu odborníkov v kľúčových oblastiach 

informatiky, ktorí sú schopní zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického 

a hospodárskeho rozvoja, analyzovať, implementovať, modifikovať a modernizovať 

počítačové a informačné systémy. 

 Podnikové hospodárstvo a manažment je študijný program ponúkaný v dennej 

i v externej forme štúdia, orientovaný na rozvíjanie ekonomického myslenia 

a zručností v prijímaní rozhodnutí na nižšej až strednej úrovni manažmentu. 

Fakulta ponúka v akademickom roku 2018/2019 okrem tých aj ďalšie študijné programy na 

prvom stupni štúdia:  

 spoločný študijný program Obchod a marketing na dennej forme (partnerskou 

univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem) – Absolventi spoločného študijného 

programu sú schopní analyzovať problémy v oblasti marketingového riadenia 

a navrhnúť možné riešenia ich odstránenie. Sú schopný implementovať jednotlivé 

formy prvkov marketingového mixu a hodnotiť celkový priebeh, ako aj výsledok 

ich implementácie, 

 Odvetvové ekonomiky a manažment, spoločný študijný program Regionálny rozvoj 

na dennej forme štúdia (partnerskou univerzitou je gödöllői Szent István Egyetem) 

– Absolventi spoločného študijného programu sú schopní analyzovať aktuálne 

problémy podnikania v sektore poľnohospodárstva a podieľať sa na ich 

eliminovaní. 

Fakulta zabezpečoval v akademickom roku 2017/2018 2 študijné programy, v akademickom 

roku 2018/2019 1 študijný program (Ekonomika a manažment podniku) na druhom stupni 

štúdia. Ekonomika a manažment podniku ponúka možnosť pokračovania v štúdiu pre 

absolventov prvého stupňa štúdia ekonomického zamerania. Absolvent študijného programu je 

schopný riešiť problémy nielen v podnikovo-hospodárskej praxi, ale aj v širšom kontexte 

manažovať, navrhovať riešenia a rozhodovať. Riadenie podniku bol  v akademickom roku 
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2017/2018 zabezpečovaný už len pre posledný ročník externej formy štúdia s cieľom 

pripravenia absolventov na manažérske rozhodovanie v malých a stredných podnikoch.  

 

Doktorandský študijný program EF UJS Ekonomika a manažment podniku sa zameriava hlavne 

na vedu a výskum, preto je jeho hlavným cieľom z najzdatnejších absolventov vychovať 

vedeckých odborníkov v oblasti ekonómie pre tento región Slovenska. 

 

Fakulta okrem učiteľstva matematiky a informatiky zabezpečuje aj vyučovanie predmetov 

matematiky a informatiky pre ďalšie fakulty univerzity. 

 

Fakulta svojimi študijnými programami okrem teoretických vedomostí ponúka možnosti 

vzdelávania orientované aj na získavanie praktických zručností pre záujemcov o uplatnenie sa 

domácom i na zahraničnom hospodárskom a pracovnom trhu ako odborník v oblasti 

ekonomiky, manažmentu, resp. informatiky. Študenti reprezentujú fakultu na medzinárodných  

súťažiach a zúčastňujú sa na rôznych mobilitných programoch v zahraničí.  

 

EF UJS je dynamicky a rozvíjajúcou inštitúciou s moderným prístupom, angažujúca sa vo vede 

a vybavená novodobou infraštruktúrou. Vyučujúci, výskumní pracovníci a doktorandi fakulty 

svojimi výsledkami prispievajú k rozvoju vedeckého života, publikujú v uznávaných 

vedeckých časopisoch a prezentujú na medzinárodných vedeckých konferenciách. Možnosti 

dosiahnutia uvedených výsledkov sú podporené technickou infraštruktúrou Inteligentného 

robotického centra, vrátane jeho superpočítača a rozbehnutým doktorandským štúdiom. 

Udržiava aktívne vedecké a odborné kontakty s partnerskými inštitúciami, a je odhodlaná riešiť 

domáce a medzinárodné výskumne projekty. Fakulta má dve vedecké časopisy, a to  Acta 

Oeconomica Universitatis Selye a Selye e-studies a pravidelne organizuje alebo sa podieľa na 

organizácii vedeckých konferencií, workshopov a podujatí.        

 

Organizačná štruktúra EF UJS 
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Vedenie EF UJS  

 

Dekan:   

RNDr. Peter Csiba, PhD.,   1. funkčné obdobie,  dátum vymenovania: 08.03.2017 

 

Prodekani  

Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov:  

Ing. Norbert Gyurián, PhD., 1. funkčné obdobie, dátum vymenovania: 01.10.2016  

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť:   

PhDr. Imrich Antalík, PhD., 1. funkčné obdobie, dátum vymenovania: 15.12.2017 

 

Akademický senát EF UJS  
 

Predseda:  

Ing. Zoltán Šeben, PhD.  

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020,  

 začiatok funkcie predsedu od 11.05.2016, 

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS.  

Predsedníctvo: 

1.podpredseda:  

Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.  

 funkčné obdobie od 03.11.2016 do 10.05.2020,  

 začiatok funkcie 1. podpredsedu od 02.02.2017,  

 začiatok členstva od: 03.11.2016,  

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS. 

2.podpredseda:  

Bc. Barnabás Szabó       

  funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2018,  

  začiatok funkcie 2. podpredsedu od 11.05.2016,  

  ukončenie funkcie 2. podpredsedu 10.05.2018, 

  zastupoval študentskú časť akademickej obce EF UJS. 

Členovia: 

RNDr. Zoltán Fehér, PhD.  

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020,  

 začiatok členstva od 11.05.2016,    

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS.  

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D.  

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020,         

 začiatok členstva od 11.05.2016,        

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS.   

RNDr. Štefan Gubo, PhD.  

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020,          

 začiatok členstva od 11.05.2016,    
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 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS.   

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.  

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020,          

 začiatok členstva od 11.05.2016,            

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS.   

PhDr. Zsuzsanna Gódány  

 funkčné obdobie od 03.11.2016 do 10.05.2020,  

 začiatok členstva od 03.11.2016, ukončenie 31.08.2018,  

 zastupovala zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS. 

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. 

    funkčné obdobie od 19.12.2018 do 10.05.2020,  

 začiatok členstva od 19.12.2018,            

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS.   

Bc. Ágnes Panyi                 

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2018,  

 začiatok členstva od 11.05.2016, ukončenie 10.05.2018, 

 zastupovala študentskú časť akademickej obce EF UJS.  

Mgr. Dávid Szabó              

  funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2018,  

  funkčné obdobie od 11.05.2018 do 10.05.2020, 

 začiatok členstva od 11.05.2018, 

 zastupuje študentskú časť akademickej obce EF UJS.  

Bc. Adam Páldi                 

 funkčné obdobie od 13.12.2017 do 10.05.2018,  

 funkčné obdobie od 11.05.2018 do 10.05.2020, 

 začiatok členstva od 11.05.2018, 

 zastupuje študentskú časť akademickej obce EF UJS. 

Bc. Boglárka Fónadová  

 funkčné obdobie od 11.05.2018 do 10.05.2020,  

 začiatok členstva od 11.05.2018,  

 zastupuje študentskú časť akademickej obce EF UJS. 

Bc. Barnabás Szabó 

 funkčné obdobie od 11.05.2018 do 10.05.2020,  

 začiatok členstva od 11.05.2018,  

 zastupuje študentskú časť akademickej obce EF UJS. 

 

Vedecká rada EF UJS  
 

Meno a priezvisko: Pôsobí v oblasti:  

Predseda: 

RNDr. Peter Csiba, PhD. matematika 

 

Interní členovia:   

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.  ekonómia  

prof. Dr. József Poór, DSc.   ekonómia  
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prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.  informatika  

prof. RNDr. János Tóth, PhD.  matematika  

Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.  ekonómia  

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. ekonómia  

prof. Dr. László Józsa, CSc. ekonómia 

RNDr. József Bukor, PhD. matematika 

 

Externí členovia:  

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.  ekonómia  

doc. Ing. Tomáš Dudás, PhD.  ekonómia  

PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.  ekonómia  

      

Disciplinárna komisia EF UJS pre študentov 
 

Predseda:  

Ing. Norbert Gyurián, PhD.                      zamestnanec  

 

Členovia:  

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.                zamestnanec  

Ing. Zoltán Šeben, PhD.                            zamestnanec 

Bc. Barnabás Szabó                                  študent, od 01.10.2016 do 30.09.2018  

Mgr. Dávid Szabó                                     študent, od 01.10.2016 do 30.09.2018 

Bc. Adam Páldi                                         študent, začiatok členstva od 04.04.2018  

 

Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania EF UJS  
 

Predseda:                                                       Funkčné obdobie: 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.                            

 

Členovia:  

PhDr. Imrich Antalík, PhD. 

Ing. Zoltán Šeben, PhD.  

Ing. Andrea Tornóczi Nagy  

Mgr. Szilárd Sánta, PhD.                                 

Bc. Ágnes Panyi                                             od 14.10.2015 do 12.03.2018 

Bc. Noémi Fóthy                                            od 13.03.2018 

 

Edičná rada EF UJS  
 

Predseda:                                                        

PhDr. Imrich Antalík, PhD.                             

 

Členovia:  

RNDr. Zoltán Fehér, PhD.   

Mgr. Andrej Hevesi   

PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.  
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Fakultná komisia programu ERASMUS+  
 

Fakultný koordinátor: 

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.    

 

Katedroví koordinátori: 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.,  

Ing. Zoltán Šeben, PhD.       

PhDr. Imrich Antalík, PhD.  

Mgr. Szilárd Sánta, PhD.      

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D.  

 

Súčasti EF UJS  
 

Katedra ekonomiky                   Funkcia:       Funkčné obdobie: 

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.  poverená vedúca katedry od 11.01.2018 do 30.06.2018 

                                                    vedúca katedry                 od 01.07.2018  

 

Katedra matematiky a informatiky  

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D. vedúci katedry              od 10.10.2017 

       Súčasť katedry: 

       Inteligentné robotické centrum EF UJS 

       RNDr. Štefan Gubo, PhD.             vedúci                     od 10.03.2017 

 

Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie  

Mgr. Szilárd Sánta, PhD.               vedúci katedry             od 01.11.2014 do 31.10.2018 

 

Katedra manažmentu  

Ing. Zoltán Šeben, PhD.                 vedúci katedry             od 11.11.2016. 
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností EF UJS za rok 2018 

Január 2018                                                                                                                              

X-CULTURE 

Študenti Ekonomickej 

fakulty Univerzity J. 

Selyeho sa zúčastnili v 

poradí už dvanásty krát 

v programe riešenia 

prípadových štúdií 

koordinovaného americkou 

univerzitou Greensboro. 

Univerzita J. Selyeho, na 

čele s prof. Dr. József Poór, 

DSc.. UJS je prvou 

vysokoškolskou inštitúciou 

na Slovensku, ktorá sa 

zúčastnila v uvedenom programe. K 68 študentom, ktorí úspešne ukončili projekt sa pripojilo 

ďalších 7 študentov. 

 

14. februára 2018 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UNIVERZITY J. SELYEHO 2018 

Dňa 14. februára 2018 Univerzita J. Selyeho 

usporiadala Deň otvorených dverí, ktorý sa 

uskutočnil v budove Konferenčného centra 

univerzity. Ekonomická fakulta prezentovala pre 

záujemcov ňou ponúkané možnosti štúdia na 6 

stanovištiach. Ďakujeme Vašu účasť, ktorou ste 

podporili podujatie našej univerzity a záujem o 

jej študijné programy.  
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24.-26. februára 2018 

XVII. SÚŤAŽ PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ 

V dňoch 24. - 26. februára 2018 sa konala súťaž v Maďarsku v meste Veszprém s názvom 

„XVII. Súťaž prípadových štúdií“, na ktorej sa reprezentovala aj Ekonomická fakulta 

Univerzity J. Selyeho. Členmi tímu s názvom „MVP” boli študenti: Adam Páldi, Dávid Battka, 

Dávid Ádám Szabó a Noémi Fóthy. Tento rok sa priebeh súťaže líšil od minuloročných súťaží, 

pretože úlohou súťažiacich už nebola príprava prezentácie, ale vedenie obchodného rokovania 

s investormi. Museli ich presvedčiť o výhodnosti investovania do nimi, na účely súťaže 

vymyslenej spoločnosti. 

Prípadové štúdiá poskytla ozajstná webová stránka zameraná na kúpu a predaj firiem, ktorá 

vybrala pre súťažiacich 8 firiem zo svojej vlastnej ponuky. Potom, čo ich organizátori 

nachystali pre súťažiacich, ponúkli im na predaj. Súťažiaci mali na prípravu plánu 24 hodín, za 

účelom ktorého bolo presvedčiť prítomných investorov o tom, že investovať do ich spoločnosti 

je ich najlepšie rozhodnutie. Počas riešenia úlohy museli vykonať rôzne finančné, 

marketingové a strategické analýzy. Záverom súťaže tímy predstavili svoje riešenia a potom 

nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Bolo pre členov tímu veľkým potešením, že ich tím získal 3. 

miesto v súťaži. Zo súťaže sa tím našej fakulty vrátil s bohatými skúsenosťami a zážitkami, 

ktoré môžu využiť v budúcnosti. 
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28. marca 2018 

V. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV – FINÁLE 

Dňa 28. marca 2018 sa 

uskutočnilo finále súťaže 

pod názvom „V. Súťaž 

v príprave 

podnikateľských plánov“, 

ktorú organizuje 

každoročne Ekonomická 

fakulta UJS v spolupráci 

so Študentskou 

samosprávou EF UJS pre 

študentov stredných škôl. 

V tomto roku bolo 

prihlásených do súťaže 15 podnikateľských plánov z nasledovných stredných škôl: SOŠ 

Rozvoja vidieka - Dunajská Streda, Obchodná akadémia - Veľký Meder, Spojená škola - Nové 

Zámky, Stredná odborná škola obchodu a služieb – Komárno, Súkromná stredná odborná škola 

obchodu a služieb s VJM – Mostová, Súkromná stredná odborná škola s VJM – Kolárovo a 

SOŠ Komárno. 

Po predbežnom hodnotení 7 teamov prezentovalo svoje podnikateľské plány pred porotou, 

ktorá pracovala v zložení Imre Hugyivár (ARRIVA-skupina, controlling-manažér), Adrián 

Marcinkó (WADO, s.r.o. – konateľ, mladý podnikateľ roka v minulom roku), Mgr. Dávid 

Szabó (doktorand, podnikateľ) a PhDr. Zsuzsanna Gódány (odborný asistent EF UJS).  

Prvé miesto získali Dóra Páldi a Ildikó Borgula z Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi (na 

súťaž ich pripravila p. učiteľka: Ing. Anikó Jankó) s plánom pod názvom "Hotel pre psíkov". 

Druhé miesto získal team v zložení Viktória Gálffy - Réka Németh - Dominik Kardos zo SOŠ 

Rozvoja vidieka, Dunajská Streda (na súťaž ich pripravila p. učiteľka: Ing. Mónika Álló) 

s plánom pod názvom "Kúsok zdravia".  

Na tretom mieste sa umiestnili Laura Lehocká a Dóra Pálinkášová zo Spojenej školy z Nových 

Zámkov  (na súťaž ich pripravila p. učiteľka: Ing. Zsuzsanna Újhelyi) s plánom "ECO 

DESIGN – nábytok z recyklovaného materiálu ".  

Ceny odovzdali dekan Ekonomickej fakulty UJS RNDr. Peter Csiba, PhD., a hlavní 

organizátori PhDr. Imrich Antalík, PhD., prodekan pre VVČ EF UJS a Ádám Páldi, predseda 

Študentskej samosprávy EF UJS.       

 

10. apríla 2018 

ZMENY VO SVETE ENERGIÍ - PREDNÁŠKA MAREKA SENKOVIČA 

 

Dňa 10. apríla 2018. prednášal v rámci podujatia 14. Komárňanských univerzitných dní Marek 

Senkovič, hlavný ekonomický poradca generálneho riaditeľa Slovnaftu, a.s.. Jeho prednáška, 

ktorá odznela pod názvom „Štrukturálne zmeny a trendy vo svete energií – Slovnaft 

v premene“ môžeme sumarizovať v niekoľkých bodoch: 

-  podniky sa nikdy nemôžu uspokojiť, vždy sa  

musia snažiť inovovať, aj keď sú takými veľkými aktérmi, ako skupina MOL, 

- dopyt po pohonných hmotách sa zníži, 
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- cena ropy v budúcnosti bude 

závisieť od ázijských aktérov, 

- vzťah medzi tempom rastu HDP 

a rastom spotreby energie zoslabol, 

- prirodzenou alternatívou ropy je 

plyn, na miesto ropy nastupuje ale 

hlavne elektrická elektrina, 

- štruktúra výroby v Slovnafte sa 

postupne zmení: väčší podiel budú 

mať chemikálie a plasty, 

- dôležitá je organizačná štruktúra a 

kvalitné ľudské zdroje, každú 

stratégiu vymyslia a realizujú ľudia.    

 

 

 

11. apríla 2018 

UNIVERZITNÉ KOLO ŠVOČ 2017/18 – VÝSLEDKY 

Dňa 11. apríla 2018. sa uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ na UJS. Študenti EF UJS súťažili 

v dvoch sekciách: 

Sekcia ekonomických 

vied - predsedom 

sekcie bol prof. Dr. 

József Poór, DSc.. 

Komisia pracovala v 

zložení: Ing. Zoltán 

Šeben, PhD., Ing. 

Norbert Gyurián, 

PhD.,a Mgr. Tomáš 

Stirber. Svoju prácu 

prezentovalo 8 

študentov. Výsledky: 

Prvé tri miesta v sekcii 

obsadili: 

1. Rita Zsideková –

 Marketingová komunikácia z hľadiska podpory predaja (školiteľ práce: Mgr. Nagy Nikoleta) 

2. Bc. Tibor Zsigmond -  X a Y generácia vo svete mobilných aplikácií (školiteľ práce:  Dr. 

habil. Ing. Renáta Machová, PhD.) 

3. Bc. Angelika Csereová - Fogyasztói csoportok a termék életciklus mentén (školiteľ 

práce:  PhDr. Erika Seres Huszárik) 

Práce ďalších študentov -  Patrik Baša, Julianna Kovács, Bc. Barnabás Szabó, Magor Illés 

Székely a Bc. Szidónia Tóth - boli tiež odporúčaní na postup do ďalšieho kola ŠVOČ. 
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Sekcia matematických a informatických vied 

Do sekcie bolo prihlásených 6 prác, 

ale jeden súťažiaci pre chorobu 

nemohol prezentovať svoju prácu. 

Prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

1. Máté Sándor Dodonka –

 Telefónom ovládateľné 

auto (školiteľ práce:   Ing. Ondrej 

Takáč, PhD.) 

2. Attila Tóth - 3D render engine v 

Java jazyku pomocou OpenGL API 

(školiteľ práce:  PaedDr. Ladislav 

Végh) 

3. Norbert Annuš – Pseudo generátor náhodných čísiel (školiteľ práce:  Ing. Ondrej Takáč, 

PhD.) 

Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD., predseda vo svojom komentári uviedol, že práce boli na 

vysokej úrovni, všetky práce boli nominované do ďalšieho kola ŠVOČ (aj práce, ktoré 

odovzdali Bence Pásztor a Bálint Záležák). Členovia hodnotiacej komisie boli RNDr. Štefan 

Gubo, PhD., Sándor Szénási, PhD., a Dávid Néveri . 

 

18. apríla 2018 

PREDNÁŠAJÚCI Z INDIE NA NAŠEJ FAKULTE 

Workshop pod názvom: Workshop on Value Analysis and Value Engineering (VA-VE) 

(Analýza a plánovanie hodnoty v praxi) 

Dňa 18. apríla 2018 naši 

poslucháči sa oboznámili s 

ďalšou inovatívnou profesiou 

počas workshopu, s názvom 

„Value Engineering v praxi”. 

Hosťom workshopu bol P. 

Arjunraj vedúci výskumného a 

vývojového oddelenia 

Mahindra Research Valley a 

vedúci vývojár PSA AVTEC 

POWERTRAIN v Indii. 

Medzinárodný profesionál vo 

svojej prednáške predstavil 

svoju krajinu, Indiu a 

prezentoval techniky hodnotového manažmentu, ktorá slúži na zabezpečenie kvality projektov 

a používa sa aj pri optimalizácii nákladov vo vedúcich výskumných a vývojových 

laboratóriách vo svete. Kariérna voľba v dnešnej dobe nie je ľahkou úlohou. Podľa 

výskumníkov budúcnosti do roku 2050 zmizne 50% súčasných povolaní, nahradia ich nové 

profesie. Na globálnom trhu práce dochádza k veľkej transformácii. 
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27. apríla 2018 

ODOVZDANIE CENY INNOICON 

V akademickom roku 2017/2018 vďaka spolupráci Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho, 

akciovej spoločnosti iLex Systems a spoločnosti IBM Hungary študenti už druhýkrát mali 

možnosť absolvovať predmet Manažment inovácií v praxi pomocou aplikácie InnoICON. Na 

seminárnych hodinách počas semestra pod vedením PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD. a PhDr. 

Zsuzsanna Gódány sa študenti oboznámili s aplikáciou InnoICON a s využitím tejto aplikácie 

si aj zasúťažili     o cenu InnoICON pre najinovatívnejšieho študenta.  

 

 

 

 

 

Tento rok si cenu InnoICON pre najinovatívnejšieho študenta získala Mária Kováčová. Dr. 

Marianna Ritter, generálna riaditeľka akciovej spoločnosti iLex Systems a RNDr. Peter Csiba 

dekan Ekonomickej fakulty EF UJS spoločne odovzdali cenu InnoICON pre 

najinovatívnejšieho študenta dňa 27. apríla 2018. Ocenená Mária Kováčová popri diplome 

a gravírovanom ocenení – zásluhou partnerských organizácií – dostala aj Rose Apple Watch. 

 

04. mája 2018 

21. KONFERENCIA ŠVOČ V ORADEI – III. MIESTO ŠTUDENTA EF UJS 

Dňa 04. mája 2018 sa konala 21. Konferencia Študentskej 

Vedeckej odbornej činnosti v Oradei  (Rumunsko) na Kresťanskej 

Univerzite Partium.  Na konferencii prezentovali svoje vedecké 

práce v 13 sekciách študenti z 10 univerzít. Ekonomickú fakultu 

UJS reprezentoval na podujatí Székely Magor Illés, študent III. roč. 

študijného programu Podnikové hospodárstvo a manažment. 

Vedúcim jeho práce bol Dr. habil. Péter Karácsony, PhD., docent 

Katedry ekonomiky UJS. Székely Magor Illés v sekcii 

ekonomických vied získal III. miesto s vedeckou prácou s názvom 

„Analýza úlohy rozvoja ľudských zdrojov v hospodárskych 

organizáciách“.  
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09. mája 2018 

INTERAKTÍVNY PODNIKATEĽSKÝ WORKSHOP NA UJS 

Dňa 9. mája 2018 bol usporiadaný v Konferenčnej budove UJS interaktívny podnikateľský 

workshop z iniciatívy EF UJS pre podnikateľov. RNDr. Peter Csiba, PhD., dekan EF UJS 

otvoril podujatie. Účastníci workshopu najprv mohli vypočuť teoretické prednášky od 

skúsených domácich a zahraničných odborníkov a podnikateľov  a následne pristúpili 

k riešeniu konkrétnych prípadov s použitím rôznych metód. 

Hlavnými organizátormi podujatia boli prof. Dr. József Poór, DsC., vyučujúci Katedry 

manažmentu EF UJS a PhDr. Zsuzsanna Szeiner, doktorand II. ročníka.  

 

 

23. mája 2018 

PREDNÁŠKA AMERICKÉHO PROFESORA NA PÔDE EF UJS 

V Konferenčnej budove UJS prednášal 23. mája 2018 na tému „Trendy a tendencie v 

oblastiach manažmentu a hospodárenia s ľudskými zdrojmi v USA” Allen D. Engle, Sr., 

profesor pôsobiaci v oblasti 

medzinárodného 

manažmentu z Univerzity 

Eastern Kentucky 

(Kentucky, Richmond, 

USA).  Vyučujúci 

a študenti fakulty si mohli 

vypočuť aktuálne 

informácie o trendoch a 

tendenciách amerického 

hospodárstva a spoločnosti. 

Na konci prednášky 

dedikoval profesor Engle 

knihu - ktorej bol 

spoluautorom a spolueditorom – s názvom: HRM IN TRANSITION – PRACTICIES OF MNC 

– SUBSIDIARIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, RUSSIA AND 

KAZAKHSTAN (2015-2016), vydávanú Univerzitou J. Selyeho. 
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14. - 15. júna 2018                                                                                                                                        

I. STRETNUTIE MAĎARSKÝCH EKONÓMOV NA SLOVENSKU 

14-15. júna 2018. v Konferenčnej 

budove UJS sa uskutočnilo I. 

Stretnutie Maďarských Ekonómov na 

Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo 

spoločnou organizáciou Ekonomickej 

fakulty UJS a Spoločnosti maďarských 

ekonómov na Slovensku. Dvojdňové 

stretnutie otvorili RNDr. Peter Csiba, 

PhD., dekan EF UJS a Gábor Lelkes, 

PhD., predseda Spoločnosti 

maďarských ekonómov na Slovensku. 

Počas dvoch dní odznelo približne 30 prednášok v dvoch plenárnych etapách a v troch 

tematických sekciách. Na stretnutí boli 

zastúpení predstavitelia všetkých 

sektorov a všetkých generácií, svoje 

práce prezentovali aj doktorandi 

Geopoitickej doktorandskej školy 

z Univerzity Pécs.                                                                                                                                                                               

Na podujatí boli prediskutované otázky 

aj z makro-, aj z mikroúrovne. 

Prednášateľmi plenárnych etáp podujatia 

boli Gyula Pleschinger a Gusztáv Báger 

(členovia monetárnej rady MNB), 

András Kecskés (Univerzita Pécs), Tamás Hardi (Maďarská Akadémia Vied), Gábor Szőcs 

(EXIM banka), Andrea Ambrovics (Ambropek, s.r.o.), Zsolt Horbulák (PPA) a predstavitelia 

partnerských organizácií, ktorí prednášali o ekonomickej situácii Sedmihradska (Levente 

József Tánczos, Univerzita Sapientia) a Vojvodiny (István Dobó, člen Spolku Maďarských 

Ekonómov Vojvodiny). Stretnutie poskytlo možnosť pre účastníkov aj na odborný rast aj na 

budovanie vzťahov, na jeseň bude vydaný zborník prednášok.  
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19. - 22. júna 2018 

„7TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON SURFACE ENGINEERING IN 

KOMÁRNO“ 

V Konferenčnom centre UJS v dňoch 19. 

– 22. 06. 2018 sa konal workshop pod 

názvom „7th International Workshop on 

Surface Engineering in Komárno“. 

Workshop bol organizovaný v rámci 

programu CEEPUS pod záštitou rektora 

Univerzity J. Selyeho. Na podujatí sa 

zúčastnilo 43 účastníkov z 5 zahraničných 

univerzít a ďalší naši hostia z domácich 

univerzít. Workshop podporili traja 

sponzori, a to: nLab spółka z o.o., 

Malvern Panalytical a Heineken. 

 

30.-31. mája a 19. – 22. júna 2018 

ŠTÁTNE SKÚŠKY NA EF UJS  

 

Koncom mája a júna 2018 sa uskutočnili magisterské a bakalárske štátne skúšky na 

Ekonomickej fakulte UJS nasledovne:  

 Magisterské štátne skúšky sa v odboroch Ekonomika a manažment podniku a Riadenie 

podniku konali v dňoch 30. až 31. mája 2018, doplňujúce štátne skúšky sa konali 23. 

augusta. 
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 Bakalárske štátne skúšky sa v odbore Aplikovaná informatika (denné bakalárske) 

konali v dňoch 27. až 29. júna 2018, doplňujúce štátne skúšky sa konali 28. augusta. 

 Bakalárske štátne skúšky sa v odbore Podnikové hospodárstvo a manažment (denné a 

externé bakalárske) konali v dňoch 18. až 20. júna 2018, doplňujúce štátne skúšky sa 

konali 23. augusta. 

 

9. - 10. júla 2018                                                                                                                     

ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV NA EKONOMICKEJ FAKULTE UJS 

Na Ekonomickej fakulte sa 

slávnostné odovzdávanie diplomov 

konalo v dňoch 9. a 10. júla 2018 

v aule Konferenčného centra 

univerzity. Úspešne ukončilo štúdium 

a získalo diplom celkovo 182 

absolventov (na bakalárskom stupni 

štúdia absolvovalo študijný program 

Aplikovaná informatika 32 

absolventov, študijný program 

Podnikové hospodárstvo a 

manažment 85 absolventov, na magisterskom stupni štúdia študijný program Ekonomika a 

manažment podniku 43 absolventov a študijný program Riadenie podniku 20 absolventov, 

v rigoróznom konaní 2 absolventi).Cenu najlepšej záverečnej práce získala Julianna Kovácsová 

na bakalárskom stupni štúdia a Tibor Zsigmond na magisterskom stupni štúdia. Cenu rektora 

za najlepšie študijné výsledky získal tiež Tibor Zsigmond. 
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27. - 28. augusta 2018 

XXIV. ROČNÍK KONFERENCIE EMOK 

Ekonomická fakulta Univerzity J. 

Selyeho bola organizátorom XXIV. 

ročníka prestížnej maďarskej 

marketingovej konferencie EMOK, 

ktorá  sa uskutočnila v dňoch 27.-28. 

augusta 2018 v Konferenčnom centri 

UJS. Zaujímavosťou tohtoročnej 

konferencie EMOK bol fakt, že sa po 

prvý krát organizovala táto veľkolepá 

konferencia mimo Maďarska. 

 

 

Prvotným cieľom organizátorov bol aj 

v tomto roku oboznámiť širokú verejnosť s 

najnovšími poznatkami, trendmi, 

výskumnými oblasťami a výsledkami 

popredných odborníkov z oblasti 

marketingu. Počas dvojdňovej konferencie 

sa rokovalo v 13 sekciách, odznelo spolu 

skoro 100 prezentácií pre takmer 120 

členné publikum. 
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05. – 13. septembra 2018  

ZÁPISY NA ŠTÚDIUM NA EKONOMICKEJ FAKULTE UJS NA AKADEMICKÝ 

ROK 2018/2019 

 

V dňoch 5. až 13. septembra 2018 sa uskutočnili zápisy na štúdium na Ekonomickej fakulte na 

akademický rok 2018/2019 v Konferenčnom centre UJS.  

 

11. – 12. septembra 2018 

X. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA UJS 

V dňoch 11. a 12. septembra 2018 v budove Konferenčného centra UJS sa uskutočnila X. 

Medzinárodná Vedecká Konferencia Univerzity J. Selyeho. Po plenárnych prednáškach sa 

rokovalo v siedmych sekciách. Pedagógovia Ekonomickej fakulty sa aktívne podielali na práci 

v troch sekciách zo siedmych: v sekcii Webové aplikácie vo vyučovaní, v sekcii Ekonomické 

vedy a v sekcii Project Life Management.                                                                                                                                                

V sekcii „Webové aplikácie vo vyučovaní” (vedúci sekcie: Mgr. Katarína Szarka, PhD. – 

RNDr. Štefan Gubo, PhD.) odznelo 11 prednášok. 

V sekcii „Ekonomické vedy” (vedúca sekcie: PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.) prezentovalo 

svoje výsledky 28 prednášateľov. 

V sekcii „Project Life Management“ (vedúci sekcie: PhDr. Imrich Antalík, PhD.) prednášali 9 

účastníci konferencie. 

Vedecké práce boli publikované v recenzovaných vedeckých zborníkoch. 

 

14. septembra 2018                                                                                       

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019 NA UJS 

 

Slávnostné otvorenie akademického 

roka 2018/2019 na Univerzite J. Selyeho 

sa konalo dňa 14. septembra 2018. Po 

privítaní účastníkov a odznení 

slávnostných prejavov sa pristúpilo 

k odovzdaniu Ceny rektora vedecko-

pedagogickým zamestnancom 

univerzity, medzi ktorými boli aj docenti 

a odborní asistenti našej fakulty.  

Za vedecké práce publikované 

v časopisoch, ktoré sú vedené v databáze Web of Science alebo Scopus ocenenie prevzali 

nasledovní kolegovia Ekonomickej fakulty UJS:  

PhDr. Imrich Antalík, PhD. 

doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.  

Mgr. Andrej Hevesi 

prof. Dr. László Józsa, CSc.  

Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.  

prof. József Zoltán Kató, DSc.  

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.  

PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.  
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Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.  

Dr. habil. András Molnár, PhD. 

prof. Dr. József Poór, DSc.  

PhDr. Erika Seres Huszárik 

prof. László Szalay, DSc.  

Mgr. Zsuzsanna Tóth 

prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V záverečnej časti podujatia odznel slávnostný sľub študentov 1. ročníka UJS a krátky 

príhovor predsedu Študentskej samosprávy UJS. 
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14. septembra 2018 

NÁVŠTEVA DELEGÁCIE Z UNIVERZITY TRISAKTI JAKARTA 

 

14. septembra 2018 boli 

hosťami Ekonomickej 

fakulty UJS prof. Ir. Asri 

Nugrahanti, PhD., 

prorektor Univerzity 

Trisakti Jakarta a profesor 

v oblasti marketingu, prof. 

Dr. Asep 

Hermawan. Univerzita 

Trisakti je najväčšou 

súkromnou univerzitou 

v Indonézii, ktorá bola 

založená 29. novembra 

1965. V súčasnosti má 

viac ako 20000 študentov. 

Univerzita je medzinárodne uznávaná a spolupracuje s inšttúciami najmä z Thajska, 

z Austrálie, z USA a z Holandska. Hostí privítali prodekani fakulty Ing. Norbert Gyurián, PhD. 

a PhDr. Imrich Antalík, PhD. a Dr. habil. Péter Karácsony, PhD., docent Ketedry ekonomiky. 

Spoločná spolupráca by bola výhodná pre obe inštitúcie najmä v oblastiach mobiltných 

programov a spoločného výskumu. Po rokovaní hostia navštívili aj Úsek pre medzinárodné 

vzťahy na Rektoráte UJS. 

 

19. septembra 2018 

VYMENÚVANIE PROF. RNDR. JÁNOSA TÓTHA, PHD. ZA PROFESORA 

MATEMATIKY 

 
Dňa 19. septembra 2018 sa konalo v Prezidentskom paláci v Bratislave slávnostné 

vymenovanie vysokoškolských profesorov a profesoriek. Najvyšší pedagogicko- vedecký titul 

„profesor matematiky“ bol udelený aj pánovi Dr. habil. RNDr. Jánosovi Tóthovi, PhD., 
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pedagógovi Ekonomickej fakulty UJS. vyučujúcemu  Diplomy o udelení najvyššieho 

pedagogicko - vedeckého titulu „profesor“ odovzdal prezident Slovenskej republiky Andrej 

Kiska. 

 

05. - 09. novembra 2018 

„TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2018“ NA EF UJS 

Ekonomická fakulta Univerzity J. 

Selyeho sa každoročne zapája 

svojimi sprievodnými podujatiami 

do Týždňa vedy a techniky. 

Tohtoročné sprievodné podujatia na 

EF Univerzite J. Selyeho boli 

nasledovné: 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2018 - PREDNÁŠKY NA TÉMY ROBOTIKY A SPRACOVANIA OBRAZOV 

- Robotics 4.0: chances and challanges/Robotika 4.0 príležitosti a výzvy 

Prednášateľ, Levente Tamás, PhD., odborný asistent z Technickej univerzity v Klúži predstavil 

najnovšie trendy a výzvy v oblasti robotiky. Zároveň poslucháčov oboznámil aj s výsledkami 

niektorých rozvojových projektov jeho pracoviska: 1) autonómne nasledovanie železničných 

koľajníc  pomocou drónu, 2) triedenie pomocou priemyselného robotu podľa vlastnosti 

žiaroviek a presun triedených výrobkov pomocou robota na konkrétne miesto so sledovaním 

priestorových prekážok a vytvorenie optimálnej trasy pri mapovaní terénu, 3) automatické 

samo zastavenie auta pri identifikácii prekážky senzorom. 

- Energy minimization methods in image processing/Metódy minimalizácie energie pri 

spracovaní obrazu                                                                                                                                      

Prednášateľom bol Tibor Lukic, PhD., docent z Novosadskej univerzity v Novom Sade. Pán 

docent  predstavil metódy minimalizácie energie, ktoré možno aplikovať pri spracovaní 

obrazu. Zároveň poslucháčov oboznámil s niektorými výsledkami z oblasti odstránenia šumu 

(image denoising), diskrétnej tomografie a defuzzifikácie. 

 

07.11.2018 – PREDNÁŠKY NA TÉMY BURZOVÁ ŠPEKULÁCIA, ADMINISTRÁCIA 

SERVEROV A INTELIGENTNÉ 

MODELOVACIE METÓDY 

- Oplatí sa na burze špekulovať? 

Prof. Dr. Ormos Mihály, PhD. profesor 

Katedry ekonomiky EF UJS prednášal na 

tému oceňovania kapitálových nástrojov. 

Z jeho dynamickej prednášky sa študenti 

mohli dozvedieť viac o logike 
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fundamentálnej analýzy a technickej analýzy a spoznali špecifiká a nedostatky využívania 

týchto metodík. 

 

- Budujeme automatizovanú budúcnosť                                                                                                                              

Kiss András (MSSQL ADL & Supervisor) zo spoločnosti ExxonMobil prednášal na tému 

možností automatizácie práce pri výkone úloh administrácie serverov v prostredí 

multinacionálnych podnikov. Prezentoval aktuálne výzvy týkajúce sa prostredia veľkých 

podnikov, v ktorých je potrebné pracovať s niekoľko tisíckami serverov, a prezentoval aj 

niekoľko prípadov v ktorých sa oplatilo procesy automatizovať. 

- Inteligentné modelovacie metódy                                                                                                                              

Profesorka Katedry matematiky a informatiky EF UJS  prezentovala študentom a obecenstvu 

teoretické poznatky z oblasti inteligentných modelovacích metód (napr. fuzzy logika, 

neurónové siete, anytime metóda) a uviedla príklady z praxe v ktorých sa výsledky založené na 

využití týchto metód využívajú (napr. doprava, zdravotníctvo, plánovanie času, automatické 

pračky. 

 

08.11.2018 – GROW WITH GOOGLE – ROADSHOW PO SLOVENSKU 

- Ako expandovať do zahraničia? 

 

V rámci Roadshow programu Grow 

with Google sa študenti mohli 

oboznámiť s programom z úvodných 

slov Martiny Sokolikovej a následne 

s možnosťami podpory exportu 

pomocou nástrojov virtuálneho 

prostredia z prednášky zakladateľa 

agentúry Growww Digital. László 

Szabó prezentoval možnosti CEE 

regiónu, výhody a nevýhody 

jednotlivých stratégií a technológiu, 

ktorú využívajú agentúry a podniky. 

Predpoludním záujemcovia mohli 

navštíviť Google-karavan, ktorý bol odstavený pred Konferenčnou budovou UJS, zasúťažiť si, 

dať si kávu a porozprávať sa so zamestnancami Google o možnostiach, ktoré ponúka program 

Grow with Google program. 

 

- Inteligentné robotické centrum – 

demonštrácia robotov a drónov   

V Dôstojníckom pavilóne sa 

mohli záujemcovia dozvedieť 

viac o drónoch/robotoch 

a výskumnej činnosti 

Inteligentného robotického centra 

fakulty. Vyskúšať sa dalo aj 

riadenie jednotlivých robotov. 
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Technologické vybavenie laboratória, prácu s drónmi a s robotmi, a základy ich programovania 

demonštroval Mgr. György Bugár. 

 

Dňa 09.11.2018 – Security issues in the world of the autonomous vehicles/Autonóm 

gépjárművek biztonsági kérdései    

 

Záverečná prednáška TvT 2018 na 

EF UJS sa konala v piatok 

(09.11.2018) v Konferenčnej budove 

UJS. Na tému bezpečnostných 

otázok autonómnych vozidiel 

prednášal Dr. Gábor Kiss, odborný 

asistent Katedry matematiky 

a informatiky EF UJS. Obecenstvo 

dostalo odpovede na otázky ako 

napr.: Ako sa má zachovať 

autonómne vozidlo v núdzových 

situáciách? Aká infraštruktúra je 

potrebná z hľadiska bezpečnosti? 

Ktoré sú aktuálne úlohy, v ktorej etape je v súčasnosti vývoj? Ktoré sú najdôležitejšie 

bezpečnostné riziká? V čom pomáha umelá inteligencia? 

 

19. novembra 2018 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV PROGRAMU EXCELENTNÉHO 

ŠTIPENDIA PALLAS ATHÉNÉ 

19. novembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov 

PROGRAMU EXCELENTNÉHO ŠTIPENDIA PALLAS ATHÉNÉ 

v aule Konfrenčnej budovy UJS. 

Na podujatí sa zúčastnilo vedenie UJS a hostia Eszter Hergár, 

riaditeľka Maďarskej Národnej Banky  (ďalej MNB) za spoločenské 

vzťahy, Gabriella Dr. Cs. Tóth, poverená riaditeľka MNB v oblasti 

vzdelávania, Gabriella Szemerey, riaditeľka Nadácie Pallas Athéné 

Domus Sapientiae, Tamás Bánkuty, riaditeľ Nadácie Pallas Athéné 

Domus Educationis, Rozália Hervay prezidentka Spoločnosti 

Maďarských Ekonómov na Slovensku a PhDr. Ádám Czibula, 

riaditeľ Bethlen Gábor Alap Komárom, s.r.o.. 

 

V rámci podujatia pred odovzdaním 

diplomov predniesol svoj slávnostný 

prejav Dr. habil. PaedDr. György 

Juhász, PhD., rektor Univerzity J. 

Selyeho. Na konci svojho prejavu 

venoval za dlhoročnú podpornú 

činnosť pri rozvoji univerzity pamätnú 
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medailu UJS hlavnému poradcovi prezidenta MNB, Dr. Zoltánovi Dubéczimu. 

Dr. Zoltán Dubéczi, hlavný poradca prezidenta MNB vo svojej prednáške prezentoval 

vzdelávacie a štipendijné programy MNB, ktoré sú otvorené aj pre študentov a vyučujúcich 

UJS. Prezentoval aj odborné publikácie a vzdelávaciu podpornú činnosť MNB v Karpatskej 

kotline.  

Dekan EF UJS, RNDr. Peter Csiba, PhD., 

vo svojom prejave poďakoval podporu 

Nadáciam Pallas a nabádal študentov 

k ďalšej aktívnej činnosti v študijnej, vo 

vedeckej a v oblasti. Zo zdrojov získaných 

vo výzvach nadácií Pallas Athéné Domus 

Educationis a Pallas Athéné Domus 

Sapientiae, získalo štipendium a prevzalo 

diplomy potvrdzujúce získanie excelentného 

štipendia  48 študentov Ekonomickej fakulty 

UJS. Zo strany študentov Bc. Adam Páldi, predseda Študentskej samosprávy  EF UJS 

poďakoval za podporu. 
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22. – 23. novembra 2018 

XIII. KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI PRE 

ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU A V 

ČESKEJ REPUBLIKE 

XIII. Konferencia ŠVOČ (Študentská 

vedecká odborná činnosť) pre študentov 

maďarskej národnosti žijúcich na 

Slovensku a v Českej republike sa konala 

v dňoch 22. a 23. novembra 2018 

v Konferenčnej budove UJS.  

Do súťaže bolo prihlásených celkom 33 vedeckých študentských prác, ktoré boli vyhodnotené 

v týchto sekciách: Sekcia techniky, informatiky a chémie, Sekcia ekonomiky, Sekcia metodiky 

učenia a znalostnej technológie, Sekcia prírodných vied, Sekcia literárno-humanitných vied 

a Sekcia jazykovedných humanitných vied. 

Študenti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho súťažili v 2 sekciách a umiestnili sa 

nasledovne: 

V sekcii techniky, informatiky 

a chémie: 

      3.  miesto získal Norbert 

Annuš so svojou prácou: 

Generátory pseudonáhodného čísla 

(vedúci práce: Ing. Ondrej Takáč, 

PhD.). Porota navrhla prácu na 

postup do ďalšieho kola ŠVOČdo 

Národnej vedeckej aktivity 

študentov (OTDK). 

 

 

 

 

V sekcii ekonomiky: 

1. miesto získal Tibor Zsigmond so svojou prácou: Generácie X a Y vo svete mobilných 

aplikácií  (vedúci práce: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.) Porota navrhla prácu na 

postup do ďalšieho kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

2. miesto získala Angelika Csereová so svojou prácou: Fogyasztói csoportok a termék 

életciklus mentén (vedúci práce: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.) Práca bola 

navrhnutá porotou na postup do ďalšieho kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity 

študentov (OTDK). 

3. miesto získala Rita Zsideková so svojou prácou: Marketingkommunikáció az 

értékesítés ösztönzés szempontjából (vedúci práce: PhDr. Nikoleta Nagyová). Práca 
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bola navrhnutá porotou na postup do ďalšieho kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej 

aktivity študentov (OTDK). 

Jednu z mimoriadnych cien v súťaži – študijnú cestu do Bruselu, ponúknutú europoslancom 

pánom Ing. Pálom Csákym – získal študent našej fakulty Bc. Tibor Zsigmond. 

Ďakujeme našim študentom za ich aktívnu prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti, 

srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a do budúcnosti im prajeme veľa tvorivých síl 

a úspechov v štúdii a v osobnom živote.    

 

18. decembra 2018 

WORKSHOP: PROJECT LIFE MANAGEMENT STUDY TOUR: HUMANITA, 

FLEXIBILITA, ADAPTÁCIA A SPOLUPRÁCA 

V dnešnom neustále sa meniacom svete 

kľúčovými otázkami sa stali hodnoty ako 

humanita, flexibilita, adaptácia a spolupráca. 

Práve z toho dôvodu bol dňa 18. decembra 2018 

usporiadaný v Konferenčnej budove UJS 

workshop s názvom Project Life Management 

EFOP-5.2.2-17. Na podujatí sa zúčastnili aj 

odborníci z Maďarska a zo Slovenska, ktorí 

prezentovali svoje výsledky dosiahnuté v tejto 

oblasti.  

 

 

19.decembra 2018                                                                            

WORKSHOP: EKONOMICKÁ KULTÚRA 

Dňa 19. decembra 2018 bolo usporiadané 

v Konferenčnej budove UJS  workshop s názvom 

Ekonomická kultúra. Sympózium bolo realizované 

s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

 

Názov projektu: Výskum a analýza stavu úrovne 

ekonomickej kultúry maďarskej menšiny.  

 

 

http://ef.ujs.sk/documents/2018-12-11_ST_meghivo_2020_A4_kedv_ESZA_Kom%C3%A1rom_2018_12_18.pdf
http://ef.ujs.sk/documents/2018-12-11_ST_meghivo_2020_A4_kedv_ESZA_Kom%C3%A1rom_2018_12_18.pdf
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Zasadnutia Akademického senátu Ekonomickej fakulty UJS v roku 2018 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 02. februára 2017 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba vyhotoviteľa a overovateľov zápisnice  

2. Štatút Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho  

3. Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 

2016  

4. Voľba podpredsedu zo zamestnaneckej časti AS EF UJS  

5. Organizačné otázky volieb Dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho  

6. Rôzne 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 22. marca 2018 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba vyhotoviteľa a overovateľov zápisnice.  

2. Návrh na schválenie vymenovania člena – študenta disciplinárnej komisie EF UJS.  

3. Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 

2017.  

4. Voľby kandidátov na členstvo v Študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej 

fakulty Univerzity J. Selyeho.  

5. Iné.  

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 19. apríla 2018 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba vyhotoviteľa a overovateľov zápisnice.  

2. Podmienky prijatia na študijné programy magisterského štúdia na EF UJS pre akademický 

rok 2018/2019  

3. Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho 

pre akademický rok 2018/2019  

4. Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2017  

5. Výročná správa o kvalite vzdelávania na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho za rok 

2017  

6. Iné.  

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 26. apríla 2018 

Program zasadnutia:  

1. Vyhodnotenie výsledkov volieb kandidátov na členstvo v študentskej časti AS EF UJS 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 06. septembra 2018 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba vyhotoviteľa a overovateľov zápisnice.  

2. Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na EF UJS pre 

akademický rok 2019/2020.  

3. Disciplinárny poriadok pre študentov Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho.  

4. Iné  
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Zasadnutie AS EF UJS dňa 19. novembra 2018  

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba vyhotoviteľa a overovateľov zápisnice.  

2. Doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Ekonomickej fakulty 

Univerzity J. Selyeho. 

 

Zasadnutia Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UJS v roku 2018 

 

Zasadnutie VR EF UJS dňa 12. marca 2018 

Program zasadnutia VR EF UJS: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Hlasovanie o navrhovaných školiteľoch dizertačných prác v študijných programoch 3. 

stupňa EMPdd a EMPed pre akademický rok 2018/2019 podľa §54 ods. 4. zákona č. 131/2002 

Z.z. o vysokých školách  

3. Hlasovanie o rozšírení Odborovej komisie pre doktorandské štúdium - prof. Dr. Mihály 

Ormos, PhD. (Všeobecné zásady doktorandského štúdia na UJS, Čl. 7. bod 2.),  

4. Hlasovanie o navrhovaných ďalších odborníkoch, ktorí majú právo skúšať na štátnych 

skúškach na 1. stupni VŠ (bakalárske štúdium) na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho v 

podľa §63 ods. 3. zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.  

5. Hlasovanie o navrhovaných ďalších odborníkoch, ktorí majú právo skúšať na štátnych 

skúškach na 2. stupni VŠ (magisterské štúdium, rigorózne štúdium) na Ekonomickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho v podľa §63 ods. 3. zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  

6. Hlasovanie o zaradení predmetu typu „C“ - „Vedomosti v oblasti poradenstva“ do 

študijného plánu študijných programov EMPdd a EMPed na 3. st. VŠ (príloha: záznam z 

hlasovania per-rollam a informačné listy predmetov v troch jazykoch)  

7. Iné 

 

Zasadnutie VR EF UJS dňa 04. mája 2018 

Program zasadnutia VR EF UJS 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Hodnotenie vzdelávacej činnosti EF UJS za rok 2017  

3. Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti EF UJS za rok 2017  

4. Správa kvality EF UJS za rok 2017  

5. Plánované zmeny v zložení Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania na EF UJS  

6. Rigorózne konanie – prihlášky absolventov z študijných odborov, ktoré považujú odbor 

3.3.16. za príbuzný študijný odbor  

7. Hlasovanie o navrhovaných ďalších odborníkoch, ktorí majú právo skúšať na štátnych 

skúškach na 1 a 2. stupni VŠ na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho v zmysle §63 ods. 

3. zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  

8. Iné 

 

Per rollam hlasovanie členov VR EF UJS v dňoch 04. – 10. decembra 2018 

Predmety hlasovania:  

1.   návrh na zlúčenie povinných predmetov,  
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2. návrh na zaradenie nového povinného predmetu do študijného programu Aplikovaná 

informatika,  

3.  2 návrhy na zmeny v informačných listoch 

4. Dodatok č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a 

konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na 

Ekonomickej fakulte UJS 

 

Fotodokumentácia zo zasadnutí Vedeckej rady EF UJS zo dňa 12.03.2018 a 04.05.2018: 
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na EF UJS sa aj v roku 2018 riadila zákonom, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj vnútornými predpismi UJS v Komárne. 

Štúdium na EF UJS bolo zabezpečované prezenčnou metódou, na dennej a externej forme 

štúdia. Výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala z hlavných princípov činnosti univerzity 

v pedagogickej oblasti, ktoré univerzita uplatňuje pri napĺňaní svojho poslania.  Jednotlivé 

aktivity fakulty boli v tejto oblasti orientované predovšetkým na posilňovanie postavenia 

univerzity v národnom a európskom vzdelávacom priestore. Výchovno-vzdelávací proces sa 

realizoval v prepojení poznatkov vedeckého výskumu na hospodársku a spoločenskú prax. EF 

UJS zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci viacerých akreditovaných študijných 

programov.   

a) Údaje o študijných programoch (prehľad programov) 

EF UJS zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie len v rámci akreditovaných študijných 

programov. V akademickom roku 2017/2018 bola EF UJS oprávnená realizovať 

vysokoškolské štúdium: 

I. na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium) v študijných odboroch: 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Podnikové hospodárstvo 

a manažment na dennej a externej forme štúdia, 

 9.2.9 Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika na dennej 

forme štúdia. 

II. na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium) v študijných odboroch: 

 3.3.15 Manažment, študijný program Riadenie podniku na externej forme štúdia, 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Ekonomika 

a manažment podniku na dennej forme štúdia. 

III. na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment podniku na dennej 

a externej forme štúdia. 

V akademickom roku 2018/2019 bola EF UJS oprávnená realizovať vysokoškolské 

štúdium: 

I. na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium) v študijných odboroch: 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 

o študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment na dennej a externej 

forme štúdia, 

o spoločný študijný program Obchod a marketing na dennej forme 

(partnerskou univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem), 

 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment, spoločný študijný program Regionálny 

rozvoj na dennej forme štúdia, 

 9.2.9 Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika na dennej 

forme štúdia. 
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II. na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment podniku na dennej 

forme štúdia. 

III. na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment podniku na dennej 

a externej forme štúdia. 

Všetky študijné programy sú zabezpečené v maďarskom a/alebo v slovenskom jazyku. 

Tabuľka 1 Počet realizovaných študijných programov na EF UJS v akademickom roku 

2017/2018 

Ekonomická fakulta UJS 

Stupeň vysokoškolského štúdia Denné štúdium Externé štúdium Spolu 

1. stupeň 2 1 3 

2. stupeň 1 1 2 

3. stupeň 1 1 2 

Tabuľka 2 Počet realizovaných študijných programov na EF UJS v akademickom roku 

2018/2019 

Ekonomická fakulta UJS 

Stupeň vysokoškolského štúdia Denné štúdium Externé štúdium Spolu 

1. stupeň 3 1 4 

2. stupeň 1 0 1 

3. stupeň 1 1 2 

 

Prednosť súčasnej štruktúry študijných programov je aj v ich kontinuite, pretože 

uchádzači o štúdium  študijných programov ekonomického zamerania majú možnosť 

pokračovať v štúdiu v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku na druhom a treťom 

stupni vysokoškolského štúdia. 

b) Údaje o študentoch a ich štruktúre 

Štatistické údaje o študentoch sú uvedené v tabuľke T1A Výročnej správy UJS 

k dátumu 31.10.2018. EF UJS mala k uvedenému dátumu 804 študentov. Na prvom stupni 

vysokoškolského štúdia na EF UJS študovalo 650 študentov (81%), na druhom stupni 134 

(17%), na treťom stupni 20 študentov (2%). Rozdelenie počtu študentov EF UJS k dátumu 

31.10.2018 podľa stupňa štúdia znázorňuje graf 1. 
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Graf 1 Rozdelenie počtu študentov podľa stupňa štúdia na EF UJS v roku 2018 

 

Z uvedeného počtu študentov zo zahraničia pochádza 225 študentov (160 študuje na 

dennej a 65 na externej forme), t. j. 28% z celkového počtu. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom EF UJS dosiahla 63,11% zvýšenie počtu svojich zahraničných študentov (z počtu 142 

na 225). 

Porovnanie počtu študentov za rok 2018 s počtom v roku 2017 vykazuje mierne 

zvýšenie, celkovo je o 89 študentov viac ako v predchádzajúcom roku. Počet študentov v roku 

2018 na dennej forme štúdia sa zvýšilo o 89 študentov, na externej forme štúdia sa počet 

študentov nezmenilo v porovnaní s rokom 2017. Vzhľadom na demografický vývoj na 

Slovensku je možné považovať uvedený vývoj za mierny úspech, ku ktorému významne 

prispela i marketingová stratégia univerzity, ako aj opatrenia vedenia EF UJS vo vzťahu so 

zabezpečovaním kvality štúdia na fakulte. Vývoj počtu študentov EF UJS v rokoch od 2012 až 

2018 na dennej a na externej forme štúdia znázorňuje graf 2. 

Graf 2 Vývoj počtu študentov EF UJS v rokoch 2012-2018 

 

c) Informácie o akademickej mobilite študentov 

Rozvoj odborných znalostí prostredníctvom akademickej mobility študentov môže 

viesť k príťažlivej a naplňujúcej kariére a príležitostiam na nepretržité zvyšovanie kvalifikácie 

a rekvalifikáciu. V snahe reagovať na trendy v európskom meradle sa aj v roku 2018 

prejavovala v európskom kontexte tendencia podporovať stále intenzívnejšiu spoluprácu 

v rámci európskych mobilitných programov. 

Študenti EF UJS aj v roku 2018 prejavili výrazný záujem o zahraničné mobility cez 

jednotlivé programy, prostredníctvom ktorých realizovali študijné, pracovné, výskumné pobyty 
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i prednáškové cykly s cieľom zvyšovania svojej odbornosti a získavania praktických 

skúseností. 

UJS ponúkala svojim študentom akademické mobility v rámci medzinárodného 

vzdelávacieho programu Erasmus+, Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné 

štúdiá CEEPUS a v rámci štipendijného programu Makovecz. Študenti boli informovaní 

o možnostiach absolvovať študijné pobyty a stáže v priebehu celého roka prostredníctvom 

informačných nástrojov univerzity (webová stránka úseku medzinárodných vzťahov Rektorátu, 

univerzitné média, nástenky), takisto prostredníctvom letákov a na pravidelne organizovaných 

informačných dňoch a workshopoch. 

Zo strany študentov EF UJS bol veľký záujem o študentské mobility v roku 2018. 

Celkovo bolo realizovaných 88 študentských mobilít v rámci medzinárodného vzdelávacieho 

programu Erasmus+ (59 študentov), Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné 

štúdiá CEEPUS (7 študentov) a štipendijného programu Makovecz (22 študentov). 

d) Údaje o záujme o štúdium na EF UJS a výsledkoch prijímacieho konania 

V roku 2018 o možnostiach štúdia UJS informovala študentov stredných škôl a 

verejnosť prostredníctvom: 

 webovej stránky univerzity a fakulty,  

 Dňa otvorených dverí,  

 priamych návštev stredných škôl, 

 Portálu vysokých škôl (www.portalvs.sk),  

 inzerátov v novinách s lokálnou a celoslovenskou pôsobnosťou,  

 inzercií v lokálnych rádiách. 

Termín podania prihlášok na 1. stupeň štúdia bol 31. 3. 2018, termín podania prihlášok 

na 2. stupeň a na 3. stupeň štúdia bol 30. 6. 2018. Vzhľadom k tomu, že sa nenaplnili 

plánované počty prihlášok, dekan EF UJS vyhlásil doplňujúce kolo prijímacích konaní pre 1. 

stupeň štúdia, ktoré trvalo do 30. 6. 2018.  

Štatistické údaje o prijatých uchádzačoch na 1. stupeň štúdia sú uvedené v tabuľke T3A 

Výročnej správy UJS. V roku 2018 bolo na EF UJS na 1. stupni vysokoškolského štúdia 

prijatých na dennú formu štúdia 252 uchádzačov a na externú formu štúdia 81 uchádzačov. 

V prípade uchádzačov prijatých na dennú formu štúdia, bolo prijatých 141 uchádzačov na 

študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment, 16 uchádzačov na študijný program 

Rozvoj vidieka a 95 uchádzačov na študijný program Aplikovaná informatika. V porovnaní 

s rokom 2017, počet uchádzačov prijatých na 1. stupeň vysokoškolského štúdia sa zvýšilo 

na dennej forme o 9,09%, na externej forme štúdia sa znížilo o 14,81%. Celkovo v roku 2017 

bolo na EF UJS na 1. stupeň vysokoškolského štúdia prijatých o 44 uchádzačov viac (13,21%), 

ako v predchádzajúcom roku. 
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Graf 3 Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov na EF UJS na 1. stupeň štúdia 

v rokoch 2017 a 2018 

 

Na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UJS sa zapísalo v akademickom roku 

2018/2019 na dennú formu štúdia 230 študentov a na externú formu štúdia 69 študentov. 

V porovnaní s rokom 2017, počet zapísaných novoprijatých študentov na 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia sa zvýšilo na dennej forme o 28,26% a na externej forme štúdia sa 

zvýšilo o 34,78%. Celkovo v roku 2018 bolo na EF UJS v 1. stupni vysokoškolského štúdia 

zapísaných o 89 študentov viac (29,77%), ako v predchádzajúcom roku. Počty prijatých 

uchádzačov a zapísaných študentov v rokoch 2017 a 2018 na 1. stupeň vysokoškolského štúdia 

znázorňuje graf 3. 

V roku 2017 na EF UJS bolo na 2. stupeň vysokoškolského štúdia prijatých 56 

uchádzačov. Uvedení uchádzači boli prijatí na dennú formu štúdia. Celkovo v roku 2017 bolo 

na EF UJS v 2. stupeň vysokoškolského štúdia prijatých o 7 uchádzačov menej (9,21 %), ako 

v predchádzajúcom roku. 

V roku 2017 bolo na EF UJS na 2. stupeň vysokoškolského štúdia zapísaných 55 

študentov. Všetci sa zapísali na dennú formu štúdia. Celkovo v roku 2017 bolo na EF UJS na 

2. stupeň vysokoškolského štúdia zapísaných o 14 študentov menej (20,29%), ako 

v predchádzajúcom roku. Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov v rokoch 2016 a 

2017 na 2. stupeň štúdia ukazuje graf 4. 

Graf 4 Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov na EF UJS na 2. stupeň štúdia 

v rokoch 2017 a 2018 
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V roku 2018 na EF UJS na 3. stupeň vysokoškolského štúdia boli prijatí na dennú 

formu štúdia 3 uchádzači a na externú formu štúdia 1 uchádzač. Celkovo v roku 2018 bolo na 

EF UJS na 3. stupeň vysokoškolského štúdia prijatých o 1 uchádzača menej (20%), ako 

v predchádzajúcom roku. 

V roku 2018 sa na UJS zapísali na 3. stupeň vysokoškolského štúdia na dennú formu 

štúdia 3 študenti a na externú formu štúdia 1 študent. Počty prijatých uchádzačov a zapísaných 

študentov v rokoch 2017 a 2018 na 3. stupeň štúdia znázorňuje graf 5. 

Graf 5 Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov na EF UJS na 3. stupeň štúdia 

v rokoch 2017 a 2018 

 

e) Údaje o absolventoch fakulty  

V roku 2018 na EF UJS úspešne ukončilo štúdium spolu 197 absolventov. Z nich 130 

absolventov získalo titul bakalár (v skratke Bc.) a 66 absolventov titul magister (v skratke 

Mgr.) a 1 absolvent titul „philosophiae doctor“ (v skratke PhD.). Z celkového počtu 

absolventov 149 získalo vysokoškolské vzdelanie na dennej forme štúdia, zvyšných 48 na 

externej forme štúdia. Rozdelenie počtu absolventov EF UJS končiacich štúdium v rokoch 

2017 a 2018 je znázornený na grafe 6. 

Graf 6 Rozdelenie počtu absolventov EF UJS podľa stupňa vysokoškolského vzdelania 

v rokoch 2017 a 2018 
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Rigorózne konania 

 EF UJS bola v roku 2018 oprávnená realizovať rigorózne konanie v študijnom odbore 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. V roku 2018 úspešne vykonalo rigoróznu skúšku a 

obhájilo svoju rigoróznu prácu 5 študentov. 

f) Komentovaný prehľad úspechov študentov 

Študenti EF UJS sa pravidelne zúčastňujú na vedeckých podujatiach venovaných 

prezentácii výsledkov ich študentskej vedeckej činnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni. 

Zapájajú sa tiež do projektov a súťaží vyhlasovaných vybranými spoločnosťami hospodárskej 

praxe, bankami, resp. inými univerzitami. Študenti EF UJS v roku 2018 prezentovali svoju 

fakultu na medzinárodných súťažiach: 

- „XVII. Esettanulmány Megoldó Verseny“ - V dňoch 24.-26. februára sa konala 

súťaž pod názvom „XVII. Esettanulmány Megoldó Verseny“ zameraná na riešenie 

prípadových štúdií v meste Veszprém. Členmi súťažiacej skupiny „MVP” boli 

Adam Páldi, Dávid Battka, Ádám Dávid Szabó a Noémi Fóthy.  

- „21. Konferencia ŠVOČ v Oradei“ - Dňa 04. mája 2018 sa konala „21. Konferencia 

ŠVOČ v Oradei“ (Rumunsko) na Kresťanskej Univerzite Partium. Ekonomickú 

fakultu UJS reprezentoval na podujatí Magor Illés Székely. Vedúcim jeho práce bol 

Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD. Študent získal III. miesto s vedeckou prácou 

s názvom Analýza úlohy rozvoja ľudských zdrojov v hospodárskych organizáciách.  

Do univerzitného kola Vedeckej aktivity študentov sa v letnom semestri akademického 

roka 2017/2018 zapojilo 8 študentov: Rita Zsideková, Tibor Zsigmond, Angelika Csereová, 

Patrik Baša, Julianna Kovácsová, Barnabás Szabó, Magor Illés Székely, Szidónia Tóth. Na 

základe rozhodnutia poroty: 

I. miesto: Rita Zsideková  

II. miesto: Tibor Zsigmond 

III. miesto: Angelika Csereová  

Okrem študentov umiestnených na I. až III. mieste porota odporučila na účasť na XIII. 

Konferencií ŠVOČ aj študentov Patrik Baša, Julianna Kovácsová, Barnabás Szabó, Magor Illés 

Székely, Szidónia Tóth. 

XIII. Konferencia ŠVOČ (Študentská vedecká odborná činnosť) pre študentov 

maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku a v Českej republike sa uskutočnilo 22. a 23. 

novembra 2018 v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho. 

Ekonomickej sekcie sa zúčastnilo 5 študentov Ekonomickej fakulty Univerzity J. 

Selyeho: Patrik Baša, Angelika Csereová, Julianna Kovácsová, Rita Zsideková, Tibor 

Zsigmond.  

Na základe rozhodnutia poroty: 

I. miesto Ekonomickej sekcie XIII. ŠVOČ získal Tibor Zsigmond so svojou prácou pod 

názvom: Az X és az Y generáció a mobil applikációk világában (vedúci práce: Dr. habil. Ing. 

Renáta Machová, PhD.). Porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola ŠVOČ – do 

Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

II. miesto získala Angelika Csereová so svojou prácou pod názvom: Fogyasztói 

csoportok a termékéletciklus mentén (vedúci práce: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.). Porota 

navrhla prácu na postup do ďalšieho kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov 

(OTDK). 
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III. miesto sekcie získala Rita Zsideková so svojou prácou pod názvom: 

Marketingkommunikáció az értékesítés ösztönzés szempontjából (vedúci práce: PhDr. Nikoleta 

Nagyová). Porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej 

aktivity študentov (OTDK). 

g) Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

Študenti EF UJS v roku 2018 získali nasledovné ocenenia: 

o Najlepšia bakalárska práca na EF UJS – Julianna Kovácsová – Názov bakalárskej 

práce: Stres na začiatku 21. storočia. 

o Najlepšia diplomová práca na EF UJS – Bc. Tibor Zsigmond – Názov diplomovej 

práce: Prieskum spotrebiteľských návykov v súvislosti s mobilnými aplikáciami 

v okruhu „X“ a „Y“ generácií (Mobilos alkalmazásokkal kapcsolatos fogyasztási 

szokások felmérése az „X” és „Y” generáció körében). 

o Cena rektora UJS za najlepšie výsledky počas magisterského štúdia – Bc. Tibor 

Zsigmond – za najlepšie študijné výsledky počas magisterského štúdia. 
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

EF UJS v roku 2018 neposkytovala žiadne formy ďalšieho vzdelávania.   
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty  

 

Výskum na fakulte sa orientuje a koncentruje do tých oblastí, ktoré vyplývajú 

z vedecko-pedagogickej orientácie EF UJS. Vedeckovýskumná činnosť patrí k prioritným 

aktivitám fakulty, je dôležitou oblasťou, na základe ktorej sa posudzuje jej kvalita v domácom, 

či v medzinárodnom meradle. Koncepcia budovania výskumu a tvorivej činnosti fakulty 

vychádza zo schváleného Dlhodobého zámeru EF UJS na roky 2016-2021. Zámerom fakulty je 

podporiť tie oblasti výskumu, ktoré sú obsiahnuté v RIS3 SK. Príkladom tejto snahy je aj 

výskumná činnosť vykonávaná v Inteligentnom robotickom centre (IRC).  Výsledky 

výskumnej činnosti sú publikované v domácich a v zahraničných vedeckých časopisoch, 

v knižných publikáciách.  

 

Na základe dát poskytnutých Univerzitnou knižnicou UJS je počet publikácií 

vykazovaných v roku 2018 Ekonomickou fakultou v jednotlivých publikačných kategóriách k 

29.03.2019 uvedený v Tabuľke 3. 

 

Tabuľka 3 Publikačná činnosť EF UJS v roku 2018 vykazovaná k 29.03.2019 

Kategória 
Počet 

publikácií 

Zmena  

(r. 2018 - r. 2017) 

Skupina A1  AAA, AAB, ABA, ABB 5 0 

Skupina A2  

ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, 

EAI, CAA, CAB, EAJ 
7 +3 

FAI 5 -3 

Skupina B  

ADC, BDC 5 0 

ADD, BDD 0 0 

CDC, CDD 0 0 

Skupina C  

ADM, ADN, AEM, AEN 32 +8 

BDM, BDN, CBA, CBB 0 0 

Skupina D  Ostatné 146 +27 

Spolu 200 +35 

 

Celkový počet publikácií bol o 38 vyšší, ako v roku 2017. V kategóriách Skupiny A1 a A2 bol 

zaznamenaný minimálny prepad oproti roku 2017, v Skupine B bol počet publikácií rovnaký a 

v Skupine C sa počet publikácií zvýšil o 8 publikácií, publikácie narástli aj v Skupine D (+27 

publikácií).  

Ekonomická fakulta vydáva dva vedecké časopisy (ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS 

SELYE - tlačená forma, SELYE E-STUDIES – elektronická forma) s periodicitou dve 

čísla/rok.   

a) Projekty podporované z domácich grantových schém  

Úspešnosť EF UJS a počet podaných domácich projektov v roku 2018 v jednotlivých výzvach: 

1. VEGA: (počet podaných nových projektov: 4 / počet podporených projektov: výsledky 

zatiaľ nie sú známe. Počet tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2018, ktorí sa participovali 

na riešení projektov VEGA bolo 0. 

2. KEGA: počet podaných nových projektov: 2 / počet podporených projektov: výsledky 

zatiaľ nie sú známe. Počet tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2018, ktorí sa participovali 

na riešení projektov KEGA bolo 0. 
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3. Iné domáce granty: projekty Úradu vlády SR v rámci výzvy Kultúra národnostných 

menšín (počet podaných projektov: 5 / počet podporených projektov: 2, výsledky v prípade 

dvoch podaných projektov nie sú známe), úspešnosť: 40% Počet tvorivých zamestnancov 

fakulty v roku 2018, ktorí sa participovali na riešení týchto projektov bolo 4, počet študentov 

III. st. VŠ bolo 2. 

4. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU: počet podaných 

projektov: 1 / výsledky zatiaľ nie sú známe 

5. Agentúra na podporu výskumu a vývoja: (počet podaných projektov: 2 / počet 

podporených projektov: výsledky v čase prípravy výročnej správy ešte neboli známe) 

V roku 2018 boli 2 projekty riešené zo zdrojov domácich grantových schém.  

b) Projekty podporované zo zahraničných grantových schém  

Finančné zdroje získané na výskumné projekty zo zahraničných grantových schém 

z ktorých fakulta financovala výskumnú činnosť boli v roku 2018 nasledovné: 

1. Nadácia Pallas Athéné Educationis: Ekonomická fakulta využívala finančné 

zdroje získané na výskumnú činnosť v rámci projektu č. 112/2017 pod názvom 

„Podpora doktorandského štúdia EF a výskumných programov v ekonomických, 

matematických a prírodovedných oblastiach“. 

2. Nadácia Pallas Athéné Educationis: „Moderná, komplexná a inovatívna výskumná 

činnosť na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho“, č. proj. PADE-0117.  

 

Úspešnosť fakulty v ďalších grantových schémach bola nasledovná: 

1. International Visegrad Fund: (počet podaných projektov: 2 / počet podporených 

projektov: 0), úspešnosť: 0% 

2. ERASMUS+ KA2 (počet podaných projektov: 2 / počet podporených projektov: 

0), úspešnosť: 0% 

3. Výzva Maďarskej akadémie vied „DOMUS“ počet podaných projektov: 1 / 

počet podporených projektov: 0), úspešnosť: 0% 

c) Projekty uskutočnené na objednávku 

V roku 2018 EF UJS uzatvorila uskutočňovala výskumnú činnosť na základe 

zmluvného vzťahu s Professional Project Life Nonprofit Ltd. Počet tvorivých zamestnancov 

fakulty v roku 2018, ktorí sa participovali na riešení týchto projektov bolo 4, počet študentov 

III. st. VŠ bolo 5, projekt prebieha aj v roku 2019. 

V rámci podnikateľskej činnosti a na priame zadanie bez podávania projektu v rámci výziev 

neboli uskutočňované ďalšie činnosti. 

d) Využitie dosiahnutých výsledkov z výskumnej činnosti 

Fakulta sa usilovala o zabezpečenie využitia dosiahnutých výsledkov výskumu v praxi 

aj v roku 2018. Formy diseminácie výskumných výsledkov boli spolupráca s praxou 

(organizácia odborných podujatí – súťaže, konferencie, výmena skúseností). Fakulta 

v oblastiach ekonomiky a manažmentu sa o šírenie svojich poznatkov usilujú najmä vo forme 

odborných stretnutí s praxou (v roku 2018 to boli najmä podujatia súťaž v príprave 

podnikateľských plánov pre študentov stredných škôl, Grow with Google roadshow, odborné 

prednášky vedúcich zamestnancov zo spoločnosti Slovnaft a.s a ExxonMobil, výskum 

a následné semináre v oblasti Project Life Managementu, spoluorganizácia konferencie zo 

Spoločnosťou maďarských ekonómov na Slovensku).  

V oblasti využiteľnosti výsledkov výskumnej činnosti zamestnancov Katedry 

matematiky a informatiky v praxi môžeme vymenovať riešenia v nasledujúcich oblastiach:  

inteligentný priestor (Ispace), eto-robotika (ETOSPACE), komunikácia medzi človekom a 

strojom, autonómne roboty (AUTOR), spolupráca robotických systémov, leteckých 
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systémov/vozidiel (UAS/UAV), snímanie, spracovanie a vyhodnocovanie 2D a 3D obrazov, 

počítačové videnie (3DVis),  bezpečnosť dopravy a vozidiel, databázové systémy, dátové 

štruktúry, spracovanie informácií pomocou CLOUDu. V roku 2018 boli usporiadané 

prednášky na tému autonómnych vozidiel a fuzzy logiky.   

e) Výskumné pracoviská 

V roku 2015 v rámci výzvy ASFEU (t.č. Výskumná agentúra) predložila UJS žiadosť o 

NFP s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO, názov výzvy: Mobilizácia excelentných tímov v 

oblastiach špecializácie RIS3 SK UJS získal finančnú dotáciu na projekt s názvom 

„Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti 

nanotechnológie a inteligentného priestoru“, ITMS kód projektu: 26210120042, v rámci 

ktorého bolo vytvorené na Katedre matematiky a informatiky EF UJS Inteligentné robotické 

centrum (IRC). ktoré vykonáva svoju činnosť od 1. 1. 2016. V roku 2018 sa vykonávali 

výskumy v nasledujúcich oblastiach: 

a) Strojové videnie – vývoj algoritmu detekcie čiar, pomocou ktorého v spracovávanom 

obraze možno ľahko nájsť rovné čiary a línie; vývoj ovládacích funkcií robotov 

Inteligentného robotického centra a návrh systému lokalizácie a poziciovania robotov 

(Pioneer P3DX, Nexus a Festo Robotino); riadenie robotov a detekcia prekážok na báze 

ultrazvukového sonaru; postupný vývoj rámcového systému inteligentného priestoru; 

využitie 3D nelineárnych metód na riešenie registrácie snímok ľudskej tváre 

v medicíne. 

b) 3D dokumentácia objektov za účelom ochrany kultúrneho dedičstva – postupný 

vývoj algoritmu, ktorý pomocou dátovej fúzie 2D obrazových a 3D LiDAR dát umožní 

vytvoriť farebný a metrický 3D model budov; zber 2D a 3D dát za účelom tvorby 

modelov sakrálnych stavieb (reformovaný kostol v Brzotíne, románska rotunda v Bíni) 

a muzeálnych artefaktov (Rímske lapidárium v Komárne); letecké fotografovanie a 

filmovanie (reformovaný kostol v Klížskej Nemej, Brána do Novej pevnosti v 

Komárne). 

c) Aplikácia umelej inteligencie – tvorba dietetického poradcu na báze umelej 

inteligencie použitím sekvenciálnych fuzzy indexovacích tabuliek; vypracovanie jedno-

intervalového fuzzy modelu 2. typu pre inteligentné asistenčné systémy vodičov 

vozidiel; vývoj algoritmu na odhad globálneho horizontálneho slnečného žiarenia na 

báze klastra. 

d) Cloud computing – vývoj hybridného algoritmu vyrovnávania záťaže s kombináciou 

TLBO a GWO optimalizačných algoritmov.  

V roku 2018 bolo publikovaných 19 publikácií v nadväznosti na výskumnú činnosť a prácu 

v IRC. 

f) Projekty podporované z vnútorných grantových schém  

Na UJS sa v roku 2018 neudelili financie vo forme vnútorných grantov.  
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VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

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

profesorov, EF UJS nedisponuje habilitačnými právami.  
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VII. Zamestnanci fakulty 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov EF UJS 

Cieľom riadenia ľudských zdrojov Univerzity J. Selyeho je vytvorenie prostredia 

podnecujúce systematické vzdelávanie ako aj rozvoj intelektuálneho kapitálu a priaznivá 

kvalifikačná štruktúra najmä pedagogických zamestnancov. V oblasti personálnej politiky sa 

na UJS dodržiaval nastúpený trend z minulých rokov a to zlepšovanie kvality vzdelávacieho 

procesu rastom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov a aj v roku 2018 sa kládol 

dôraz hlavne na personálne obsadenie akreditovaných študijných programov kvalitnými 

pedagogickými zamestnancami a zabezpečenie garancie študijných programov vo všetkých 

troch stupňoch vzdelávania. Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov EF UJS 

k 31.10.2018 bolo spolu 42,05. V kategórii profesori, docenti s DrSc. sme zaznamenali nárast 

o 5,4%, v kategórii ostatní učitelia s PhD., CSc. nenastala žiadna zmena, v kategórii ostatní 

učitelia bez vedeckej hodnosti sme zaznamenali mierny pokles oproti roku 2017.  

Podrobnejšie údaje týkajúce sa pedagogických zamestnancov EF UJS sú znázornené v nasledujúcej 

tabuľke (v tabuľke je uvedený evidenčný prepočítaný počet pedagogických zamestnancov EF k 31. 

10. 2017 a 31. 10. 2018): 

 

Tabuľka 4. Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov EF UJS 

 

2017 2018 

Evidenčný 

prepočítaný 

počet 

z toho 

ženy 

Evidenčný 

prepočítaný 

počet 

z toho 

ženy 

Profesori, docenti s DrSc. 7 2 9 2 

Docenti, bez DrSc. 10,15 1,5 8 1,5 

Ostatní učitelia s DrSc. 0 0 0 0 

Ostatní učitelia s PhD., CSc. 19,4 4,55 19,4 3,55 

Ostatní učitelia bez vedeckej hodnosti 7,2 5,6 5,65 3,75 

Spolu 43,75 13,65 42,05 10,8 

 

Kvalifikačný rast pedagogických a výskumných zamestnancov EF UJS 

V roku 2018 získal 1 pedagogický zamestnanec titul profesor a 1 pedagogický 

zamestnanec akademický titul PhD.   

 

Zhodnotenie výberových konaní EF UJS 

V roku 2018 boli vypísané výberové konania v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. 

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

a v zmysle vnútorných predpisov univerzity (Zásady výberového konania). Výberové konania 

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

stránke univerzity, kam je možné sa pripojiť priamo zo stránky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. O otázke kvality uchádzačov je kompetentná 

rozhodnúť výberová komisia. Pri obsadzovaní funkčných miest profesorov je spravidla na 

jedno miesto jeden, alebo žiadny uchádzač. Počet vyhlásených výberových konaní na 

obsadenie funkcií vysokoškolských učiteľov bolo spolu 11, a to na funkčné miesta nasledovne: 
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 profesora v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov 9.02 Informačné vedy, 

informačné a komunikačné technológie bolo 2, 

 docenta v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov 3.03 Ekonomika 

a manažment so zameraním vedeckej a pedagogickej činnosti na ekonómiu bolo 1, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie informatiky bolo 3, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie matematiky bolo 3, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie ekonómie bolo 1, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie anglického jazyka bolo 1. 

 

 Do výberových konaní na miest vysokoškolských učiteľov uskutočnených v roku 2018 sa 

prihlásilo celkom 11 uchádzačov. Priemerný počet uchádzačov na funkčné miesto profesora 

bol 0,5, docenta 1 a na miesto odborného asistenta a asistenta 1,13 uchádzač. Priemerný počet 

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

0,56. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je v prípade profesorov 5 

rokov, v prípade docentov 5 rokov a v prípade ostatných uchádzačov 4,57 rokov. Počet 

pedagogických zamestnancov, ktorí opätovne obsadili to isté miesto bolo spolu 5, z toho 

funkčné miesto profesora 1, docenta 1 a ostatní 3. Počet miest obsadených bez výberového 

konania bolo 8, z toho pedagogický zamestnanec nad 70 rokov 0.  

Podrobnejšie údaje týkajúce sa zamestnancov univerzity sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tabuľka 5. Výberové konania na miesta pedagogických zamestnancov uskutočnené v r. 2018 
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Profesora 2 0,5 0 5 0 0 1 1 

Docenta 1 1 0 5 0 0 0 1 

Ostatné 8 1,13 0,56 4,57 0 0 1 3 

Spolu 11 1,0 0,4 4,7 0 0 2 5 
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VIII. Podpora študentov  

Štipendiá 

UJS sa prostredníctvom poskytovania rôznych druhov štipendií snaží zabezpečiť pre 

svojich študentov podnecujúce, motivačné a optimálne prostredie k dosahovaniu čo najlepších 

študijných výsledkov či úspechov v športovo-záujmových aktivitách. Podpora študentov je 

zabezpečená tak z príspevkov zo štátneho rozpočtu, ako aj z vlastných zdrojov. O poskytnutí 

štipendií rozhoduje Štipendijná komisia. Na základe uznesení Štipendijnej komisie sa pripraví 

návrh pre rektora UJS. O udelení a výške štipendia s konečnou platnosťou rozhoduje rektor 

UJS. V roku 2018 boli udelené štipendiá štipendijného programu Pallas Athéné, podporeného 

nadáciami Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány a Pallas Athéné Domus Sapientiae 

Alapítvány. O uvedené štipendiá sa mohli uchádzať študenti EF UJS v rámci programu 

„Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló 

hallgatók részére”. Výška uvedeného štipendia v prípade jedného študenta predstavuje 30000 

HUF za mesiac a celkovo bolo priznaných 50 študentom fakulty na akademický rok 

2018/2019. 

 

Sociálne štipendiá 

Na sociálnu podporu študentov EF UJS boli vyplatené sociálne štipendiá v sume 59035 

EUR v roku 2018. Študenti EF UJS podali v uvedenom roku 45 žiadostí o poskytnutie 

sociálneho štipendia, z toho bolo schválených 34 žiadostí. 

V priebehu roka 2018 na EF UJS poberalo sociálne štipendium 68 študentov, čo 

predstavuje 10,56% z celkového počtu 644 študentov dennej formy štúdia na EF UJS na 1. a 2. 

stupni štúdia. 

 

Motivačné štipendiá 

V roku 2018 boli motivačné štipendiá vyplatené študentom EF UJS v celkovej výške 

48766 EUR. Z toho 24854 EUR bolo vyplatených vo forme prospechových štipendií, 21512 

EUR vo forme odborových štipendií a 2400 EUR v inej forme (za vynikajúce študijné 

a vedecké výsledky).   

 

Štipendiá z vlastných zdrojov 

UJS môže z vlastných zdrojov udeliť štipendium na sociálnu podporu študentov, na 

motivačné účely (najmä za vynikajúce študijné výsledky, za športovú a umeleckú činnosť) a za 

ďalšie aktivity vykonané v záujme univerzity. V roku 2018 vo forme štipendií z vlastných 

zdrojov boli vyplatené študentom EF UJS štipendiá v celkovej výške 5752 EUR.  

 

Ďalšia podpora študentov 

EF UJS venovala v roku 2018 významnú pozornosť podpore študentov aj formou 

konzultačnej a poradenskej činnosti pre študentov. V rámci konzultačnej a poradenskej činnosti 

zamestnanci EF UJS poskytovali študentom v dennej a externej forme informácie najmä 
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o priebehu a harmonogramu aktuálneho akademického roka, o ich povinnostiach 

a možnostiach v rámci akademického informačného systému a pod. 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečili pre svojich študentov konzultácie, ktoré boli 

zamerané aj na usmernenie študentov pri tvorbe bakalárskych, diplomových a rigoróznych 

prác, ako aj na aktivity výskumného charakteru. 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. 

EF UJS navštívili počas roka 2018 viacerí odborníci z pedagogickej a zo súkromnej 

sféry. Študenti mali možnosť zúčastniť sa na viacerých odborných a vedeckých prednáškach, 

kde mohli nadobudnúť nové znalosti a skúsenosti z odboru ekonomiky a manažmentu. 

V roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na 

báze open-source LMS Moodle. Systém ponúka zverejňovanie študijných a pomocných 

materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického 

otestovania vedomostí v autorizovanej zóne. 

Študenti so špecifickými potrebami majú nárok podľa ich špecifických potrieb na 

podporné služby. Na UJS sa o študentov so špecifickými potrebami stará univerzitný 

koordinátor. Pre záujemcov a študentov sú všetky potrebné informácie dostupné na webovej 

stránke univerzity. 

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 univerzitnej úrovni. 

UJS pre svojich študentov a zamestnancov zabezpečuje stravovanie dodávateľským 

spôsobom. UJS používa stravovací systém Anete. Počet vydaných a dotovaných jedál 

študentom bol v roku 2018 celkom 3740. 
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IX. Podporné činnosti fakulty  

Podporné činnosti (informačné systémy, ubytovanie, stravovanie, knižnica) sú pre študentov 

a pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v plnej miere zabezpečené na 

celouniverzitnej úrovni. 
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X. Rozvoj fakulty 

 

Rozvoj fakulty v roku 2018 prebiehal v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja EF na roky 

2016-2021. Rozvoj fakulty sa uskutočňuje v členení na rôzne oblasti. Fakulta v rozvojovej 

oblasti vzdelávanie pokračovala v napĺňaní strategických cieľov: 

Strategický cieľ 1.1. – Poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých 

realizovaných študijných programoch EF UJS 

Opatrenia:  

- boli vydané ďalšie skriptá a učebnice 

- fakulta podporuje kvalifikačný rast vyučujúcich 

- rozšírila sa ponuka študijných materiálov vo forme e-learningu, vyhotovili sa 

videozáznamy z prednášok povinných predmetov v rámci bakalárskeho štúdia 

- pokračovalo sa v spolupráci s firmami a organizáciami, vytvoril sa systém na podporu 

praxe, ktorý je dostupný na webovej stránke http://prax.ujs.sk 

- boli prijatí prví študenti na študijný program Rozvoj vidieka 

 

Strategický cieľ 1.2. – Rozšíriť ponuku vzdelávacích programov v súlade spoločenskej praxe 

Opatrenia: 

- úspešne odštartovanie spoločných študijných programov na I. st. VŠ  

- na Katedre matematiky a informatiky bol vypracovaný akreditačný materiál III. st. VŠ 

 

Strategický cieľ 1.3. – Udržať alebo zvýšiť súčasný stav počtu študentov a zlepšiť štruktúru 

študentov 

Opatrenia: 

- úspešne odštartovaný spoločný študijný programov na I. st. VŠ (Rozvoj vidieka spoločne 

s Univerzitou Szent István) 

- pokračujúca spolupráca so strednými školami – organizácia súťaže v príprave 

podnikateľských plánov pre študentov stredných škôl, pozvánky na odborné programy EF 

UJS 

- spolupráca s ďalšími súčasťami univerzity (CIS, KATA-centrum) v oblasti zlepšenia 

viditeľnosti ponuky študijných programov a to aj pre zahraničných študentov, 

zverejňovanie udalostí aj prostredníctvom sociálnych sietí 

- na Katedre matematiky a informatiky sa začalo s vypracovaním nových akreditačných 

materiálov na III. st. VŠ 

 

Strategický cieľ 1.4. – Spolupráca so študentmi, absolventmi a ďalšími partnermi univerzity 

Opatrenia:  

- rozvoj existujúcich partnerstiev (X-CULTURE projekt) a rozširovanie partnerstiev a to 

najmä s firmami (Ilex Systems Zrt., ARRIVA a.s., ExxonMobil, I.D.C. Holding a.s., Google)  

- vytvorenie systému pre odbornú prax a uzatvorenie ďalších partnerských zmlúv 

s podnikaniami, viď na stránke: http://prax.ujs.sk 

- bol naštartovaný ďalší nástroj motivovania študentov – Program rxcelentné štipendium 

Pallas Athéné získalo 50 študentov EF UJS 

 

Fakulta v rozvojovej oblasti výskumu pokračovala v napĺňaní strategických cieľov: 

Strategický cieľ 2.1: Zlepšiť postavenie EF UJS vo vedecko-výskumnej oblasti 

Opatrenia: 

- fakulta sa podieľala aj v roku 2018 na organizácii medzinárodných vedeckých podujatí 

- boli uzatvorené zmluvy o spolupráci  a vykonaní výskumných úloh v oblasti výskumu 

a vývoja (Professional Project Life Management Ltd.), pripravovali sa ďalšie zmluvy 
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s Univerzitou Corvinus v Budapešti, s Univerzitou Óbudai a s Univerzitou Szent István v 

Gödöllő. 

- bolo podaných oprotí r. 2018 viac projektov, úspešné boli výskumné projekty vo fonde 

podpory na kultúru národnostných menšín (KULTMINOR) a vo výzvach nadácií Pallas 

(PADE, PAIGEO). 

 

Strategický cieľ 2.2: Podporiť tie oblasti výskumu, ktoré sú obsiahnuté v RIS3 SK 

Opatrenie:  

- pokračujúci výskum v oblasti robotiky v IRC 

- fakultu navštívili renomovaní profesori z Indie a z USA 

 

Strategický cieľ 2.3: Podpora transferu vedecko-výskumných výsledkov a poznatkov pre 

odbornú verejnosť a do praxe  

Opatrenie:  

- zdokonaľovanie formulárov pre zefektívnenie podpory publikačnej činnosti a účasti 

na konferenciách  

- informovanie zamestnancov fakulty o možnostiach publikovania v medzinárodne 

uznávaných vedeckých časopisoch 

- motivovanie na publikáciu v časopisoch medzinárodnej kvality, registrovaných 

v databázach Scopus a WoS 

- semináre na využívanie publikačných a citačných databáz 

- do riešenia projektov boli zapájaní študenti III. st. VŠ 

 

Fakulta v rozvojovej oblasti internacionalizácia pokračovala v napĺňaní strategických 

cieľov: 

Strategický cieľ 3.1: Podporiť zahraničné mobility študentov a zamestnancov UJS 

Opatrenie:  

- V roku 2018 bolo podpísaných 1 nová medzi inštitucionálna dohoda o výmene 

študentov a zamestnancov.   

- V roku 2018 sa  zúčastnilo z EF UJS na akademických mobilitách 36 zamestnancov s 

celkovým počtom 198 osobodní v zahraničí, EF UJS v roku 2018 prijala celkom 32 

zamestnancov zahraničných inštitúcií v rámci programov akademických mobilít. 

- EF UJS vyslala spolu 88 študentov v rámci programov zahraničných študentských 

mobilít, a prijala celkom 48 zahraničných študentov v rámci rôznych mobilitných 

programov.  

 

Strategický cieľ 3.2: Podporiť zahraničné mobility študentov a zamestnancov UJS 

Opatrenie:  

 - spolupráca s ďalšími súčasťami univerzity (CIS, KATA-centrum) v oblasti zlepšenia 

viditeľnosti ponuky študijných programov a to aj pre zahraničných študentov, 

zverejňovanie udalostí aj prostredníctvom sociálnych sietí 

 

Strategický cieľ 3.3: Podpora internacionalizácie vedy a výskumu 

Opatrenie:  

 - vedúci katedier boli informovaní o možnostiach a podmienkach zúčastnenia sa 

v programoch Horizont 2020, Interrreg SKHU 

 - zamestnanci EF UJS sa zúčastnili na informačnom seminári CVTI SR ohľadom 

trendov internacionalizácie vedy a výskumu 

 - boli uzatvorené zmluvy o vykonaní výskumných úloh so zahraničnými partnermi 
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Fakulta v rozvojovej oblasti manažment, marketing, ľudské zdroje pokračovala v napĺňaní 

strategických cieľov: 

 

Strategický cieľ 4.1: Systematicky zefektívniť manažment fakulty a vytvárať účinné nástroje na 

dosiahnutie jej dlhodobých a aktuálnych cieľov 

 Opatrenia: 

 - neustála práca v oblasti zabezpečenia kvality 

- pravidelné zasadnutia kolégia dekana, katedier, komisií EF UJS 

- transparentný motivačný systém v oblasti VaV 

 

Strategický cieľ 4.2:Vytvoriť a presadzovať jednotný marketingovo-komunikačný model 

a zvyšovať pozitívne vnímanie fakulty verejnosťou 

Opatrenia: 

 - zintenzívnenie spolupráce s referentom PR  

Strategický cieľ 4.3: Zabezpečovať trvalý rozvoj ľudských zdrojov v súlade s poslaním,  

zámerov, prioritami a úlohami univerzity 

Opatrenia: 

- fakulta iniciovala spolu 3 výberové konania na obsadenie funkčných miest profesorov 

a docentov 

- zvýšil sa evidenčný prepočítaných počet zamestnancov kategóriách profesor a docent 

s DrSc o 2, pričom sumárny prepočítaný počet profesorov a docentov zostal približne 

rovnaký (-0,15) 

 

Fakulta v rozvojovej oblasti informatizácie pokračovala v napĺňaní strategických cieľov: 

 
Strategický cieľ 5.1: Rozvoj vlastných informačných systémov a efektívna spolupráca s 

dodávateľmi externých informačných systémov 

Opatrenia:  
- boli vytvorené dve nové webové podstránky (pre potreby zabezpečenia praxe, a pre 

potreby zabezpečenia evidencie konferencií) 

- zamestnanci boli oboznámení s hrozbami – napr. phising, počet úspešných útokov sa 

znížil. 
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XI. Medzinárodné aktivity fakulty  

  V roku 2018 EF UJS pokračovala v upevňovaní partnerstiev v rámci programu 

Erasmus+. V priebehu roka bola podpísaná Erasmus+ medziinštitucionálna dohoda o výmene 

študentov a zamestnancov s maďarskou vysokoškolskou inštitúciou Edutus College v meste 

Tatabánya.    

 

Mobilita zamestnancov  

 

Vyslaní zamestnanci 

 

V roku 2018 sa  zúčastnilo z EF UJS na akademických mobilitách 36 zamestnancov s 

celkovým počtom 198 osobodní v zahraničí. Zahraničné pracovné cesty sa uskutočnili na 

základe dohôd o vzájomnej výmene zamestnancov, ktoré sa realizujú v rámci medzinárodného 

programu Európskej únie Erasmus+ (24 zamestnancov) a Stredoeurópskeho výmenného 

programu univerzitných štúdií CEEPUS (12 zamestnancov). 

  Najvýznamnejší podiel učiteľských mobilít na EF UJS bolo realizovaných v rámci 

programu Erasmus+ kľúčovej akcie KA103 v programových krajinách. 17 mobilitných aktivít 

za účelom výučby sa uskutočnilo v letnom semestri akademického roka 2017/2018 a 7 

uvedených aktivít v zimnom semestri akademického roka 2018/2019. Uvedené mobility boli 

finančne podporené z projektov programu Erasmus+ (2017-1-SK01-KA103-035159 a 2018-1-

SK01-KA103-045969). Celková dĺžka učiteľských mobilít bola 117 osobodní. 

  Zamestnanci EF UJS, okrem mobilít programu Erasmus+, realizovali 12 zahraničných 

mobilít cez výmenný program CEEPUS v dĺžke 81 osobodní. V hodnotenom období 

vycestovalo 10 učiteľov v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 v rámci schválenej 

siete CIII-PL-0701-06-1718 s názvom Engineering as Communication Language in Europe (6 

učiteľov do Poľska na Technologickú univerzitu v Koszalíne, 3 učitelia do Maďarska na 

Univerzitu v Nyíregyházi a 1 učiteľ do Českej republiky na Univerzitu Ján Evangelista 

Purkyne). V neposlednom rade, 2 učitelia realizovali prednáškový pobyt na partnerskej 

univerzite Canadian Institute of Technology v Albánsku v rámci siete CIII-HU-0019-13-1718 

s názvom International Cooperation in Computer Science v zimnom semestri akademického 

roka 2018/2019.  

  EF UJS realizovala najvyšší percentuálny podiel mobilít k celkovému počtu vyslaných 

zamestnancov UJS (66%). Všetci učitelia absolvovali mobilitu na základe vopred dohodnutého 

programu prednášok a odučili minimálne 8 hodín. Navštevované krajiny v rámci mobilít boli: 

Maďarsko (58,33%), Poľsko (16,68%), Česká republika (8,33%), Turecko (5,56%), Albánsko 

(5,56%), Rumunsko (2,77%) a Rakúsko (2,77%).   

 

 Prijatí zamestnanci 

 

  EF UJS v roku 2018 prijala celkom 32 zamestnancov zahraničných inštitúcií, ktorí 

absolvovali prednáškové, výskumné pobyty a  návštevy za účelom školenia v rámci programu 

Erasmus+ (77 %), výmenného programu CEEPUS (23 %). Celková dĺžka pobytov v rámci 

výmenných programov bola 141 osobodní, t. j. v priemere 4,41 dní na jedného zamestnanca.  

  Cez program Erasmus+ bolo prijatých na EF UJS celkom 10 zahraničných učiteľov za 

účelom výučby v rámci projektu KA103 (8 učiteľov v letnom semestri akademického roka 

2017/2018 a 2 učitelia v zimnom semestri akademického roka 2018/2019). Celková dĺžka 

krátkodobých prednáškových pobytov bola 46 osobodní, t. j. v priemere 4,6 dní na jedného 

zamestnanca.   

  V rámci výmenného programu CEEPUS navštívilo EF UJS 22 zahraničných učiteľov 

(1 učiteľ z Maďarska a 2 učitelia z Českej republiky, ktorí prednášali na fakulte počas letného 
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semestra akademického roka 2017/2018 cez schválenú sieť CIII-HU-0019-13-1718 s názvom 

International Cooperation in Computer Science. 

  V rámci siete CIII-PL-0701-06-1718 s názvom Engineering as Communication 

Language in Europe bolo prijatých na EF UJS 15 učiteľov z poľských vysokoškolských 

inštitúcií, ktorí sa zúčastnili v období 19.-22.06.2018 na medzinárodnom workshope s názvom 

7th International Workshop on Surface Engineering v Komárne. V rámci tejto siete boli prijatí 

na krátkodobú mobilitu 3 učitelia z Technickej univerzity v Koszalíne (2 učitelia v letnom 

semestri akademického roka 2017/2018, 1 učiteľ v zimnom semestri akademického roka 

2018/2019). EF UJS prijala v letnom semestri akademického roka 2017/2018 v kategórií 

freemover 1 učiteľa z Univerzity Istvána Széchenyiho v Győri.  

  Zahraniční učitelia v rámci výmenného programu CEEPUS strávili na UJS spolu 95 

osobodní. Uvedení vyučujúci pochádzali z Poľska (81,8%), Českej republiky (9,1%) 

a z Maďarska (9,1%).  

 

Akademická mobilita študentov  

 

Vyslaní študenti 

 

Rok 2018 bol úspešný v realizácii študentských mobilít. Na EF UJS bolo realizovaných 

spolu 88 zahraničných študentských mobilít v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu 

Erasmus+ (59 študentov), Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá 

CEEPUS (7 študentov) a štipendijného programu Makovecz (22 študentov). Z celkového počtu 

vyslaných študentov fakulty v akademickom roku vycestovalo 51,1% žien (v počte 45 

študentov). 

V rámci programu Erasmus+ kľúčového projektu KA103 Mobilita jednotlivcov medzi 

krajinami vycestovalo do zahraničia 59 študentov z EF UJS. Na študijnom pobyte sa zúčastnilo 

23 študentov (13 študentov v letnom semestri akademického roka 2017/2018 a 10 študentov 

v zimnom semestri akademického roka 2018/2019) s priemernou dĺžkou mobility 4,71 mesiaca 

na študenta a priemernou výškou mesačného grantu 1773 Eur. Mobility boli realizované na 

základe platných medziinštitucionálnych dohôd s partnerskými univerzitami v Maďarsku 

(95%) a v Chorvátsku (5%). 

Stáže v rámci programu Erasmus+ sú významnou súčasťou mobilitných programov pre 

študentov, o ktoré študenti EF UJS prejavili veľký záujem v roku 2018. EF UJS v priebehu 

roka 2018, v porovnaní s ostatnými fakultami UJS, vyslala najviac študentov na zahraničnú 

stáž v počte 36 (z toho 11 stáží v letnom semestri akademického roka 2017/2018 a 25 stáží 

v zimnom semestri akademického roka 2018/2019). Študenti strávili na pobyte v zahraničí 

spolu 132,03 osobomesiacov (v priemere 4,4 mesiac) priemerným mesačným grantom na 

študenta 2169 Eur. V hodnotenom období sa uskutočnilo 33 absolventských stáží vo firmách 

v Maďarsku (91,6%), Česku (5,6%), v Nemecku (2,8%).  

Na EF UJS boli realizované zahraničné študentské mobility v roku 2018 tiež cez 

program CEEPUS v celkovom počte 7. V rámci siete CIII-HU-0019-12-1617 - International 

Cooperation in Computer Science výmenného programu vycestovali 3 študenti v letnom 

semestri akademického roka 2017/2018 do Českej republiky (2 študenti), do Rumunska (1 

študent) a 1 študent v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 do Maďarska. V rámci 

siete CIII-PL-0701-05-1617 s názvom Engineering as Communication Language in Europe EF 

vyslala 3 študentov na krátkodobý študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 

2017/2018 do Poľska (2 študenti) a do Českej republiky (1 študent). 

Okrem programu Európskej únie Erasmus+ a stredoeurópskeho programu CEEPUS sa 

študenti UJS zapájali aj do štipendijného programu pre vysokoškolských študentov 

v Karpatskej kotline s názvom Makovecz, ktorý je podporovaný Ministerstvom ľudských 

zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest). Na krátkodobé výmenné pobyty bolo 

vyslaných 22 študentov z EF UJS do maďarských partnerských inštitúcií v letnom semestri 



Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2018 

56 

 

akademického roka 2017/2018 (9 študentov) a v zimnom semestri akademického roka 

2018/2019 (13 študentov) na Univerzitu Istvána Széchenyiho (15 študentov), na Univerzitu 

Miltona Friedmana (5 študentov) a na Univerzitu Eötvösa Loránda v Budapešti (2 študenti) 

s priemerným trvaním 2,27 mesiace. Priemerný grant študentov predstavoval 795,45 Eur na 

mesiac pobytu.  

Z pohľadu stupňa vzdelávania prevažná časť študentov, t. j. 28,4 % vycestoval do 

zahraničia z III. stupňa vysokoškolského štúdia rovnaké percento z  tretieho ročníka I. stupňa 

vysokoškolského štúdia, 16 % z druhého ročníka I. stupňa vysokoškolského štúdia, 14,7 % z 

druhého ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia, 8 % z prvého ročníka II. stupňa 

vysokoškolského štúdia, 4,5 % z prvého ročníka I. stupňa vysokoškolského vzdelávania. 

V rámci programu Erasmus+ vycestovalo na stáž 1 čerstvý absolvent EF. 

 

Prijatí študenti 

 

Záujem o štúdium na UJS má rastúcu tendenciu zo strany zahraničných študentov. EF 

UJS prijala v roku 2018 celkom 48 zahraničných študentov v rámci rôznych mobilitných 

programov. Počet prijatých zahraničných študentov na fakulte sa zvýšil viac ako päťnásobne 

oproti minulému roku. 

Najväčší záujem mali zahraniční študenti o študijné pobyty v rámci výmenného 

programu CEEPUS (34 študentov). Cez sieť CIII-PL-0701-06-1718 s názvom Engineering as 

Communication Language in Europe bolo prijatých na EF UJS 28 študentov z poľských 

vysokoškolských inštitúcií, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnom workshope s názvom 7th 

International Workshop on Surface Engineering v Komárne v období 19.-22.06.2018. V rámci 

aktívnej siete CIII-HU-0019-12-1617 - International Cooperation in Computer Science 

výmenného programu boli prijatí 6 študenti, z toho 4 študenti v letnom semestri akademického 

roka 2017/18  z Českej republiky (3 študenti) a zo Srbka (1 študent) a 2 študenti v zimnom 

semestri akademického roka 2018/19 z partnerskej inštitúcie Canadian Institute of Technology 

v Albánsku. Prijatí študenti strávili spolu na EF UJS 9,73 osobomesiacov. 

Zahraniční študenti mali záujem aj o študijné pobyty v rámci výmenného programu 

Makovecz (13 študentov). Na krátkodobé výmenné pobyty bolo prijatých 7 študentov v letnom 

semestri akademického roka 2017/18 a 6 študentov v zimnom semestri akademického roka 

2018/19 z maďarskej partnerskej inštitúcie Univerzita Miltona Friedmena. Študenti strávili 

spolu na fakulte 37 osobomesiacov. 

V rámci programu Erasmus+ prijala EF UJS 1 zahraničného študenta z Univerzity 

Istvána Széchenyiho (Maďarsko), ktorý absolvoval stáž na UJS v trvaní 5 mesiacov. 

Zahraniční študenti prichádzali z vysokoškolských inštitúcií z Poľska (59,6%),  

Maďarska (27,7%), Českej republiky (6,4%), Albánska (4,2%), zo Srbska (2,1%) a strávili 

spolu na Ekonomickej fakulte 51,73 osobomesiacov. 

 

 

 

 

 

 

 



Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2018 

57 

 

XII. Systém kvality 

a) Manažment fakulty  

EF UJS vypracovala a zaviedla vnútorný systém  zabezpečovania kvality vzdelávania 

na úrovni fakulty vo väzbe na predpisy univerzity. Prioritným cieľom uvedeného systému je 

zabezpečovanie, monitorovanie  a rozvíjanie kvality vzdelávania z celkového pohľadu činností 

fakulty. 

Základným cieľom vnútorného systému kvality je zvyšovanie kvality vzdelávania 

prostredníctvom neustáleho skvalitňovania všetkých činností EF UJS. Vnútorný systém 

kvality zahŕňa politiku EF UJS a procesy v oblasti zabezpečovania kvality. Politiku kvality je 

nutné implementovať do každej oblasti vzdelávacieho procesu a vedeckej činnosti fakulty. 

Vedenie fakulty mimoriadnu pozornosť v roku 2018 venovala najmä: 

- trvalému uspokojovaniu požiadaviek cieľovej skupiny vzdelávacieho procesu, 

- rozvoju infraštruktúry a neustáleho zvyšovania využitia informačných technológií vo 

vzdelávacom procese, 

- zapojeniu všetkých zamestnancov do procesov zameraných na zvyšovanie kvality, 

- neustálemu zlepšovaniu spôsobov implementácie, uplatňovania a monitorovania zásad 

fakulty v oblasti zabezpečovania kvality, 

- zapojeniu študentov a absolventov do vnútorného systému kvality prostredníctvom 

dotazníkových prieskumov. 

b)  Vzdelávanie  

V zmysle § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov, v letnom semestri akademického roka 2017/2018 a v zimnom 

semestri akademického roka 2018/2019 mali študenti EF UJS k dispozícii možnosť zapojiť sa 

do anonymného dotazníkového prieskumu zameraného na hodnotenie výučby a učiteľov. 

Študentské ankety sú sprístupnené pre študentov jednotlivých študijných programov cez 

Akademický informačný systém Univerzity J. Selyeho, kde majú priestor na hodnotenie 

všetkých predmetov a vyučujúcich, ktoré mali zapísané v danom semestri akademického roku. 

Cieľom pravidelného hodnotenia výučby a učiteľov je prispieť k zefektívneniu výučby 

predmetov v jednotlivých študijných programoch na EF UJS.  

 

Výsledky študentských ankiet na EF UJS v roku 2018 

 

Graf 7 Vývoj počtu respondentov dotazníkového prieskumu na EF UJS 
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Vedenie EF UJS si stanovilo za cieľ venovať prioritnú pozornosť dotazníkovým 

prieskumom. Do uvedeného prieskumu majú možnosť študenti sa zapojiť od roku 2011. Vývoj 

počtu respondentov je znázornený na grafe 7. 

 

1 Výsledky študentskej ankety na EF UJS v letnom semestri akademického roka 

2017/2018 

V letnom semestri akademického roka 2017/2018 boli dotazníky študentom EF UJS 

elektronicky sprístupnené od 20.3.2018 do 30.6.2018. V dotazníkovom prieskume na EF UJS 

sa zúčastnilo celkom 154 respondentov, t. j. 22,35% celkového počtu študentov EF UJS k 

20.3.2018. Graf 8 znázorňuje percentuálne rozloženie respondentov podľa študijných 

programov EF UJS. 

Graf 8 Rozdelenie respondentov podľa študijných programov v letnom semestri akademického 

roka 2017/2018 (v %) 

 
 (Vysvetlivky: AIdb – Aplikovaná informatika denné bakalárske, PHMdb – Podnikové hospodárstvo 

 a manažment denné bakalárske, PHMeb – Podnikové hospodárstvo externé bakalárske, EMPdm –  

Ekonomika a manažment podniku denné magisterské, RPem – riadenie podniku externé magisterské, EMPdd – 

Ekonomika a manažment podniku denné doktorandské) 

1.1 Hodnotenie úrovne výučby na EF UJS 

Táto časť študentskej ankety obsahovala jednu otázku, v rámci ktorej je hodnotená 

úroveň výučby na EF UJS. Počet odpovedí bol 153. Hodnota váženého aritmetického priemeru 

odpovedí bola 1,74. Respondenti v rámci dotazníkového prieskumu mali možnosť vyjadriť 

svoj názor aj v textovej forme. Počet textových odpovedí bol 420. Prednosti výučby na EF UJS 

vidia študenti najmä v pripravenosti, v ochote a v prístupe vyučujúcich. Zo získaných údajov je 

možné konštatovať, že študenti považujú úroveň výučby na EF UJS za veľmi dobrú až dobrú. 

Graf 9 znázorňuje percentuálny pomer odpovedí respondentov v rámci hodnotiacej škály. 

Graf 9 Názor na úroveň výučby na EF UJS v letnom semestri akademického roka 2017/2018 (v 

%) 
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1.2 Hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov 

V rámci druhej časti študentskej ankety boli otázky zamerané na hodnotenie 

vyučovacieho procesu a predmetov, ktoré mali študenti EF UJS zapísané v zápisných listoch 

letného semestra akademického roka 2017/2018. Otázky dotazníka sa týkali najmä hodnotenia 

predmetov a odbornej činnosti vyučujúcich. 

Respondenti počas hodnotenia predmetov, na ktoré boli zapísaní v letnom semestri 

akademického roka 2017/2018, hodnotili najmä aktuálnosť a zaujímavosť prednášanej 

tematiky, použiteľnosť a zužitkovanie získaných znalostí. Študenti mali možnosť výberu aj 

kombinovaného hodnotenia otázky, t. j. nie len hodnotenia na stupnici od 1 do 5, ale aj 

vyjadrenie svojho názoru resp. pripomienky v textovej forme.  

Výsledky odpovedí študentských ankiet boli hodnotené na základe zaradenia predmetov 

do odporúčaných študijných plánov študijných programov. Počas analýzy boli hodnotenia 

predmetov denného a externého štúdia sčítané. V každom prípade skúmania sme pri 

percentuálnych pomeroch vychádzali z pomeru počtu respondentov odpovedajúcich na otázku 

a počtu aktívne zapísaných študentov na predmet. 

Graf 10 Hodnotenie vyučovaných predmetov na EF UJS v letnom semestri akademického roka 

2017/2018 

 

 

V dotazníkovom prieskume hodnotilo povinné predmety 13,64%. Priemerná hodnota 

hodnotenia povinných predmetov predstavuje hodnotu 1,64. V prípade povinne voliteľných 

predmetov, do hodnotenia sa zapojilo 15,38% študentov zapísaných na hodnotené predmety. 

Priemerná hodnota ich hodnotenia predstavuje hodnotu 1,61. Výberové predmety hodnotilo 

27,69% študentov zapísaných na uvedenú skupinu predmetov, pričom priemerná hodnota ich 

hodnotenia predstavuje 1,55. Z hore uvedených údajov vyplýva, že študenti všetky tri typy 

vyučovaných predmetov hodnotia kladne. 

 

Graf 11 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení vyučovaných predmetov 

na EF UJS v letnom semestri akademického roka 2017/2018 

 

 

 

 

(Poznámka: Percento 

hodnotiacich študentov – podiel 

hodnotiacich študentov z 

celkového počtu študentov, ktorí 

sa zapísali na hodnotený 

predmet) 
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1.3 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich 

Študenti mali možnosť hodnotiť vyučujúcich EF UJS, ktorí vyučovali nimi absolvované 

predmety v danom semestri. Mali možnosť posúdiť vystupovanie, dôslednosť, korektnosť a 

pripravenosť učiteľa, resp. spôsob jeho výučby. Respondenti mali možnosť hodnotiť formou 

kombinovaného hodnotenia, ako pri predchádzajúcej otázke. 

 

Graf 12 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich na EF UJS v letnom semestri akademického 

roka 2017/2018 

 

 

Z grafu 12 vyplýva, že odborná činnosť vyučujúcich v prípade všetkých troch skupín 

predmetov je veľmi dobrá až dobrá. Najlepšie hodnotili študenti vyučujúcich výberových 

predmetov. Priemerná hodnota hodnotenia u týchto predmetov je 1,62. Výberové predmety 

hodnotilo 41,99% zapísaných študentov. Najhoršie hodnotili študenti vyučujúcich v prípade 

povinných predmetov. Priemerná hodnota hodnotenia v uvedenom prípade je 1,77, pričom ich 

hodnotilo 12,05%. Zo získaných hodnôt môžeme konštatovať, že študenti považujú postup 

výučby a jeho obsahovú náplň, ako aj kreativitu a vystupovanie učiteľov za veľmi dobrú až 

dobrú. 

Graf 13 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení odbornej činnosti 

vyučujúcich na EF UJS v letnom semestri akademického roka 2017/2018 

 
 (Poznámka: Percento hodnotiacich študentov – podiel hodnotiacich študentov z celkového počtu študentov, 

 ktorí sa zapísali na  predmet vyučovaný hodnoteným vyučujúcim) 
 

Respondenti využili možnosť kombinovaného hodnotenia. Pozitívne hodnotili 

pripravenosť vyučujúcich, avšak uviedli, že by privítali viac príkladov z praxe na hodinách. 

Vychádzajúc z ďalších pripomienok respondentov, študenti EF UJS by privítali najmä zvýšenie 

počtu vyučovacích hodín z cudzieho jazyka, zlepšenie infraštruktúry a vybavenosti miestností. 
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2 Výsledky študentskej ankety na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 

2018/2019 

V zimnom semestri akademického roka 2018/2019 boli dotazníky študentom EF UJS 

elektronicky sprístupnené od 1.11.2018 do 15.2.2019. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 

celkom 180 respondentov, t. j. 22,39% študentov EF UJS (k 31.10.2018). Nasledovný graf 

znázorňuje percentuálne rozloženie respondentov podľa študijných programov EF UJS. 

Graf 14 Rozdelenie respondentov podľa študijných programov v zimnom semestri 

akademického roka 2018/2019 (v %) 

 
 (Vysvetlivky: AIdb – Aplikovaná informatika denné bakalárske, PHMdb – Podnikové hospodárstvo a manažment 

denné bakalárske, PHMeb – Podnikové hospodárstvo externé bakalárske, EMPdm – Ekonomika a manažment 

podniku denné magisterské, SPRVdb – Rozvoj vidieka denné bakalárske, EMPdd – Ekonomika a manažment 

podniku denné doktorandské) 
  

2.1 Hodnotenie úrovne výučby na EF UJS 

Táto časť študentskej ankety obsahovala jednu otázku, v rámci ktorej hodnotili študenti 

úroveň výučby na EF UJS. Počet odpovedí bol 177. Hodnota váženého aritmetického priemeru 

odpovedí bola 2,16. 

Graf 15 Názor na úroveň výučby na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 

(v %) 

 

 

2.2 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 zápisných listoch zimného semestra akademického roka 2018/2019. Otázky dotazníka sa 

týkali najmä hodnotenia predmetov a odbornej činnosti vyučujúcich. Dotazníkový prieskum 

bol uskutočnený a vyhodnotený za rovnakých podmienok ako v letnom semestri akademického 

roka 2018/2019. 
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Graf 16 Hodnotenie vyučovaných predmetov na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 

2018/2019 

 
 

Graf 17 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení vyučovaných predmetov 

na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 

 

 (Poznámka: Percento hodnotiacich študentov – podiel hodnotiacich študentov z celkového  

počtu študentov, ktorí sa zapísali na hodnotený predmet) 
 

Respondenti mali možnosť hodnotiť aktuálnosť a zaujímavosť náplne a realizácie 

vyučovaných predmetov na fakulte. Počas ankety hodnotilo povinné predmety 15,50% 

zapísaných študentov na predmety, ktorí označili kvalitu vyučovaných povinných predmetov 

hodnotou 1,98. V prípade povinne voliteľných predmetov odpovedalo na otázku 15,27% 

zapísaných študentov, ktorí ohodnotili úroveň týchto predmetov na 1,82. Výberové predmety 

hodnotilo 12,85% študentov zapísaných na predmety. Respondenti hodnotili kvalitu 

vyučovaných výberových predmetov v priemere hodnotou 1,76. 

 

2.3 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich 

Respondenti mali možnosť posúdiť vystupovanie, dôslednosť, korektnosť, pripravenosť 

a nápomocnosť učiteľa, resp. spôsob a zrozumiteľnosť jeho výučby. Uvedené hodnotenie sa 

uskutočnilo za rovnakých okolností, ako v letnom semestri akademického roka 2018/2019. 
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Graf 18 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich na EF UJS v zimnom semestri 

akademického roka 2018/2019 

 

 

Graf 19 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení odbornej činnosti 

vyučujúcich na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 

 
 (Poznámka: Percento hodnotiacich študentov – podiel hodnotiacich študentov z celkového počtu študentov, 

 ktorí sa zapísali na  predmet vyučovaný hodnoteným vyučujúcim) 
 

Z uvedených grafov vyplýva, že odborná činnosť vyučujúcich je v prípade všetkých troch 

typov vyučovaných predmetov dobrá. Najlepšie hodnotili študenti vyučujúcich povinne 

voliteľných predmetov, a to v priemere 1,98. Výberové predmety hodnotili respondenti 

v najväčšom pomere hodnotiacich študentov ku zapísanému počtu študentov na predmety, a to 

26,39%. 

c) Tvorivá činnosť 

Kvalitná a aktívna vedeckovýskumná činnosť zohráva dôležitú, a významnú úlohu 

v živote fakulty. Kritériá komplexnej akreditácie a akreditácie študijných programov hodnotia 

najmä vedeckovýskumnú činnosť a vzdelávaciu činnosť fakulty. Vedeckovýskumnú činnosť 

fakulty hodnotí raz ročne Vedecká rada EF UJS. V roku 2018 prerokovala stav 

vedeckovýskumnej činnosti 04. mája 2018.  

Cieľom fakulty je neustále zvyšovanie kvality tvorivej činnosti v nasledujúcich 

oblastiach: 

a) podpora publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov fakulty – ešte v roku 2017 

bol vytvorený a zavedený formulár, pomocou ktorého zamestnanec/doktorand môže 

naplánovať publikovanie vo vedeckom časopise a požiadať o podporu preplatenia 
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nákladov spojených s publikovaním príspevku vo vedeckom časopise. Tento systém sa 

usvedčil, po menších úpravách vo formulári naďalej slúži a podporuje efektívne 

a transparentné využívanie finančných zdrojov na VaV. Zamestnanci fakulty majú 

možnosť využívať e-zdroje cez vzdialený prístup, ktorý zabezpečuje CVTI SR. 

b) koordinácia edičnej činnosti na fakulte – Edičná rada EF UJS zasadala v roku 2018 tri 

krát. Na prvom zasadnutí bola vyhodnotené edičná činnosť fakulty za rok 2017, na 

druhom zasadnutí bol zostavený a schválený edičný plán fakulty na rok 2018 a na 

tretom zasadnutí bol tento plán aktualizovaný a doplnený. 

c) podpora účasti zamestnancov a doktorandov fakulty na vedeckovýskumných 

podujatiach – ešte v roku 2017 bol vytvorený a zavedený formulár, pomocou ktorého 

zamestnanec/doktorand môže naplánovať účasť na konferencii a požiadať o podporu 

preplatenia nákladov spojených s účasťou na konferencii. Tento systém sa usvedčil, po 

menších úpravách vo formulári naďalej slúži a podporuje efektívne a transparentné 

využívanie finančných zdrojov na VaV. Efektívnosť účasti na vedeckom podujatí 

v prípade požiadania o preplatenie nákladov preskúmajú z odborného hľadiska vedúci 

katedier, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a dekan fakulty. Na zviditeľnenie 

a evidenciu účastí na konferenciách bol vytvorený elektronický formulár, ktorý je 

dostupný na stránke fakulty: http://ef.ujs.sk/konf 

d) podpora prípravy a realizácie výskumných projektov - V roku 2018 sa zintenzívnila 

činnosť písania a podávania projektov, a získavania zdrojov na VaV, nakoľko na 

viacerých fórach (zasadnutie akademickej obce fakulty 9. októbra 2017, fórum pre 

doktorandov, vedúci katedier) objasňovali informácie o dôležitosti získavania 

vedeckých grantov. Fakulta podporuje prepojenie podávania vedeckých projektov 

s motivačným systémom zamestnancov. 

e) podpora organizácie vedeckých podujatí – fakulta sa aktívne zúčastňuje a podieľa na 

organizácii vedeckého života univerzity. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti fakulty 

sa prezentujú pre spoločnosť aj vo forme rôznych typov podujatí. Fakulta sa 

participovala organizáciou podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky, organizáciou 

medzinárodnej vedeckej konferencia EMOK, až tromi sekciami na X. Medzinárodnej 

Vedeckej Konferencii a ďalšími odbornými podujatiami (I. Stretnutie Maďarských 

ekonómov na Slovensku) a rôznymi vedeckými prednáškami profesorov z Indie a z 

USA. Vedecké podujatia sa vopred naplánujú na úrovni fakulty a sú harmonizované 

s ďalšími podujatiami na ďalších fakultách a aj na úrovni univerzity. Plán vedeckých 

podujatí je zverejnený na webovej stránke univerzity. 

f) podpora ŠVOČ – fakulta podporuje účasť študentov na ŠVOČ, štipendijný/motivačný 

systém univerzity je prepojený s vedeckou činnosťou študentov.  
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XIII. Kontaktné údaje  

 

Adresa budovy Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho: 

 

Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta, Hradná ul. 21. Komárno, Slovenská republika 

GPS: 47°45´25.46‘‘N 18°8’23.22“E 
 
Poštová adresa:  

 

Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta, Bratislavská cesta 3322., P. O. BOX 54. 945 01 

Komárno, Slovenská republika 

E-mailová adresa: sekretariatd@ujs.sk (sekretariát dekana EF UJS) 

Telefónne číslo: 00421-(0)35-3260-695 (sekretariát dekana EF UJS) 
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XIV. Sumár (Executive summary) 

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho je jedinou fakultou na Slovensku, ktorá 

umožňuje študentom získať vysokoškolské vzdelanie v jazyku maďarskej národnostnej 

menšiny v oblasti ekonómie a informatiky. Výročná správa o činnosti EF UJS na rok 2018 

predstavuje sumár činností, ktoré fakulta vykonávala v roku 2018. Výročná správa prezentuje 

stav a plnenie úloh v oblasti výchovno- vzdelávacej činnosti, vedeckovýskumnej aktivity, 

v oblasti medzinárodných vzťahov a rozvoja fakulty. 

EF UJS k 31.10. 2018 mala celkom 804 študentov. Na prvom stupni vysokoškolského 

štúdia na EF UJS študovalo 650 študentov (81%), na druhom stupni 134 (17%), na treťom 

stupni 20 študentov (2%). 

V akademickom roku 2017/2018 bola EF UJS oprávnená realizovať vysokoškolské 

štúdium: 

I. na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium) v študijných odboroch: 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Podnikové hospodárstvo 

a manažment na dennej a externej forme štúdia, 

 9.2.9 Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika na dennej 

forme štúdia. 

II. na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium) v študijných odboroch: 

 3.3.15 Manažment, študijný program Riadenie podniku na externej forme štúdia, 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Ekonomika 

a manažment podniku na dennej forme štúdia. 

III. na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment podniku na dennej 

a externej forme štúdia. 

V akademickom roku 2018/2019 bola EF UJS oprávnená realizovať vysokoškolské 

štúdium: 

I.  na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium) v študijných odboroch: 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 

o študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment na dennej a externej 

forme štúdia, 

o spoločný študijný program Obchod a marketing na dennej forme štúdia  

(partnerskou univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem), 

 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment, spoločný študijný program Regionálny 

rozvoj na dennej forme štúdia, 

 9.2.9 Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika na dennej 

forme štúdia. 

II. na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment podniku na 

dennej forme štúdia. 

III. na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment podniku na dennej 

a externej forme štúdia. 
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Výskum na fakulte sa orientuje a koncentruje do tých oblastí, ktoré vyplývajú z vedecko-

pedagogickej orientácie EF UJS. Koncepcia budovania výskumu a tvorivej činnosti fakulty 

vychádza zo schváleného Dlhodobého zámeru EF UJS na roky 2016-2021. Celkový počet 

publikácií v r. 2018 bol 200:  

 Skupina A1: 5 publikácií 

 Skupina A2: 12 publikácií 

 Skupina B: 5 publikácií 

 Skupina C: 32 publikácií 

 Skupina D: 146 publikácií 

Ekonomická fakulta pokračovala aj v roku 2018 vo vydávaní svojich vedeckých časopisov – 

ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE a SELYE E-STUDIES – periodicitou dve 

čísla/rok. Výskumná  činnosť fakulty sa financovala najmä zo zdrojov získavaných zo 

zahraničia, z domácich vedeckých grantov (KEGA, VEGA, APVV) sa na rok 2018 nezískali 

zdroje, 2 výskumné projekty v roku 2018 boli financované zo zdrojov Fondu pre kultúru 

národnostných menšín. 

 V priebehu roka EF pokračovala v upevňovaní a nadväzovaní partnerstiev v rámci 

programu Erasmus +. V priebehu roka bola podpísaná Erasmus+ medziinštitucionálna dohoda 

o výmene študentov a zamestnancov s maďarskou vysokoškolskou inštitúciou Edutus College 

v meste Tatabánya. V roku 2018 sa  zúčastnilo z EF UJS na akademických mobilitách 36 

zamestnancov s celkovým počtom 198 osobodní v zahraničí a bolo prijatých na EF UJS 32 

zamestnancov zahraničných inštitúcií (141 osobodní).V roku 2018 absolvovali študenti EF 

spolu mobilít 88. Na fakulte bolo realizovaných 59 zahraničných študentských mobilít v rámci 

medzinárodného vzdelávacieho programu Erasmus +, v rámci Stredoeurópskeho výmenného 

programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS 7 a v rámci štipendijného programu Makovecz 22. 

Záujem o štúdium na UJS má rastúcu tendenciu. V roku 2018 EF UJS prijala celkom  48 

študentov v rámci rôznych mobilitných programov.  

 Výročná správa obsahuje vyhodnotenie kvality procesov fakulty v členení na oblasti 

manažment, vzdelávanie a tvorivá činnosť. V súlade s ustanoveniami zákona sleduje kvalitu 

vzdelávacieho a výskumného procesu aj vedecká rada. Vedecká rada EF UJS na svojom 

riadnom zasadnutí dňa 04.05.2018 prerokovala a vzala na vedomie (stav za rok 2017). 

 Fakulta v ďalšom kalendárnom roku napĺňa svoje poslanie a rozvíja fakultu na základe 

úloh sformulovaných v jednotlivých opatreniach Dlhodobého zámeru EF UJS na roky 2016-

2021 s cieľom zabezpečiť a zvyšovať kvalitu štúdia a vedeckovýskumnej práce na EF UJS.  
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Záver 

 

Výročnú správu o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2018 spracovali:  

 

RNDr. Peter Csiba, PhD. 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.  

PhDr. Imrich Antalík, PhD.  

JUDr. Amália Feketeová 

Mgr. Cyntia Puzsérová 

 

Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty UJS sa predkladá v zmysle ustanovenia § 27 

ods.1 písm g) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a v zmysle článku 11 ods. 6 písm. g) 

Štatútu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho Akademickému senátu Ekonomickej 

fakulty Univerzity J. Selyeho (AS EF UJS) na schválenie. 
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XV.  Prílohy 

 

Príloha č. 1 Zmena vnútorných predpisov EF UJS v roku 2018 

                                                                                              

Samostatná príloha 

 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch Ekonomickej fakulty UJS  

 

 Disciplinárny poriadok pre študentov Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho, 

platný a účinný od 06. 09. 2018. 

 

Prehľad zmien v ďalších predpisoch Ekonomickej fakulty UJS 

 

 Dodatok č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na 

Ekonomickej fakulte UJS, platný a účinný od 18.12.2018 
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Príloha č. 2 Nariadenia, smernice a príkazy dekana EF UJS v roku 2018 

 

Nariadenia dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho  

 

 Č. 1/2018 o schválení tém záverečných prác v AIS UJS 

 Č. 2/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti postupu vypísania a schválenia tém 

záverečných prác 

 Č. 3/2018 o rozdelení prospechového štipendia 

 Č. 4/2018 o rozdelení odborového motivačného štipendia 

 

 

 

Smernice dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho  

 

 Č. 1/2018 o uskutočnení Excelentného štipendijného programu „PALLAS ATHÉNÉ“ 

 

 

 

Príkazy dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2018 

 

 Č. 1/2018 o podmienkach čerpania prázdnin doktorandov EF UJS 

 


