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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 2018/2019 a 2019/2020 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. 

 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. Študijný program v akademickom roku 2018/2019 ani 2019/2020 

nebol realizovaný vzhľadom na skutočnosť, že partnerská univerzita na ne neprijala 

žiadne študenty; 

 spoločný študijný program Rozvoj vidieka na dennej forme štúdia (partnerskou 

univerzitou je Szent István Egyetem v Gödöllő) – Absolventi spoločného študijného 

programu sú schopní analyzovať aktuálne problémy podnikania v sektore 

poľnohospodárstva a podieľať sa na ich eliminovaní. 

Fakulta zabezpečoval v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 jeden 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. 
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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 na prvom a druhom stupni štúdia 

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 (za zamestnaneckú časť):  

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 (za študentskú časť):  

Bc. Adam Páldi 

 funkčné obdobie od 11.05.2018 do 10.05.2020, 

 začiatok členstva od 11.05.2018, 

 začiatok funkcie 2. podpredsedu od 28.02.2019, 

 zastupuje 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. 

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. 

Mgr. Dávid Szabó  

  funkčné obdobie od 11.05.2018 do 10.05.2020, 

 začiatok členstva od 11.05.2018, ukončenie 02.07.2019 

 zastupoval 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. 

Tilla Izsák 

 funkčné obdobie od 21.11.2019 do 10.05.2020, 

 začiatok členstva od 21.11.2019, 

 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  

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 

doc. RNDr. József Bukor, PhD. matematika 
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Externí členovia:  

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD. informatika 

doc. Ing. Tomáš Dudás, PhD. ekonómia 

doc. 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. Adam Páldi   študent, od 04.04.2018  

Mgr. Dávid Szabó   študent, od 04.03. 2019 do 02.07.2019 

Richard Csikós    študent, od 04.03.2019 

Márk Szanyi    študent, od 18.09.2019 

 

Rada pre zabezpečovanie 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.  od 24.01.2017 do 24.02.2019 

Mgr. Péter Szitás, PhD.  od 25.02.2019  

Bc. Noémi Fóthy   od 13.03.2018 

 

Edičná rada EF UJS  
 

Predseda: 

PhDr. Imrich Antalík, PhD. 

 

Členovia: 

RNDr. Zoltán Fehér, PhD. 

Mgr. Andrej Hevesi, PhD. 

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. 

 

Fakultná komisia programu ERASMUS+  
 

Fakultný koordinátor: 

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. 
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Katedroví koordinátori: 

Ing. Norbert Gyurián, PhD. 

Ing. Zoltán Šeben, PhD. 

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D. 

Mgr. Andrej Hevesi, PhD.   od 30.10.2019 

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.  od 05.11.2019 

Bc. Adam Páldi    od 23.10.2019 

PhDr. Imrich Antalík, PhD.  do 31.10.2019 

Mgr. Szilárd Sánta, PhD.  do 31.08.2019 

 

Katedry EF UJS  
 

Katedra ekonomiky 

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD. 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. Péter Szitás, PhD. poverený vedením katedry od 11.02.2019 do 10.08.2019 

Mgr. Andrej Hevesi, PhD. poverený vedením katedry od 01.10. 2019 (na 6 

mesiacov) 

 

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 2019 

 

14. februára 2019 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UNIVERZITY J. SELYEHO 2019 

 

Dňa 14. februára 2019 Univerzita J. Selyeho 

usporiadala Deň otvorených dverí, ktorý sa 

uskutočnil v budove Konferenčného centra 

univerzity. Možnosti štúdia na fakulte predstavil vo 

svojom vystúpení pán dekan Peter Csiba. Ďalej 

vystúpili József Zoltán Kató a József Poór, ako aj 

József Káposzta, dekan SZIE GTK v Gödöllő, 

predstavením spoločného študijného programu 

Rozvoj vidieka a Attila Simay predstavením 

spoločného študijného programu Obchod a marketing. Ekonomická fakulta prezentovala pre 

záujemcov ňou ponúkané možnosti štúdia na štyroch stanovištiach. Ďakujeme za účasť 

záujemcov, ktorou podporili podujatie univerzity a prejavili záujem o jej študijné programy.  

 

 

23.-25. februára 2019 

XVIII. SÚŤAŽ PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ 

 

V dňoch 23. - 25. februára 2019 sa konala súťaž v Maďarsku v meste Veszprém s názvom 

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

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

Battka, Bc. Dávid Ádám Szabó a Noémi Fóthy.  

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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10. apríla 2019 

UNIVERZITNÉ KOLO ŠVOČ 2018/19 – VÝSLEDKY 

 

Dňa 10. apríla 2019 sa uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ na UJS. Študenti EF UJS súťažili 

v dvoch sekciách: 

 

Sekcia ekonomických vied - predsedom sekcie bol prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.. Komisia 

pracovala v zložení: Ing. Zoltán Šeben, PhD., PhDr. Imrich Antalík, PhD. a Mgr. Dávid Szabó. 

Svoju prácu prezentovalo 10 študentov (9 súťažných prác). 

Prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

1. Bc. Patrik Baša a Bc. Kamilla Sánta – #postujaprofituj – Vzťah spotrebiteľov 

k marketingovej činnosti podnikov na Istagrame (školiteľ práce: Dr. habil. Ing. Renáta 

Machová, PhD.) 

2. Bc. Szilárd Szigeti – Analýza 

príťažlivosti využívania zdravotných 

mimoplatových výhod v Maďarsku 

(školiteľ práce: Ing. Norbert Gyurián, 

PhD.) 

3. Rebeka Ambrus – Analýza nákupných 

zvykov kníh okruhu X a Y generácie 

Maďarov žijúcich na Slovensku (školiteľ 

práce:  Dr. habil. Ing. Renáta Machová, 

PhD.) 

Práce ďalších študentov -  Sylvia Molnár, Bc. Adam Páldi, Bc. Barnabás Szabó a Benita Szalay 

- boli tiež odporúčaní na postup do ďalšieho kola ŠVOČ. 

Sekcia matematických a informatických vied – predsedom sekcie bol RNDr. József Bukor, 

PhD. Komisia pracovala v zložení 

Ladislav Marák, PhD., PaedDr. Krisztina 

Czakóová, PhD. a Bc. Norbert Annuš. Do 

sekcie bolo prihlásených sedem prác.  

Prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

1. Ákos Marsalík – Arduino 

lopta (školiteľ práce: Ing. Ondrej Takáč, 

PhD.) 

2. Bc. Viktor Szemán – Príprava farebné 

3D modelov umeleckých predmetov (školiteľ práce: RNDr. Štefan Gubo, PhD.) 

3. Nikolett Bokor – Riadenie dekoračných predmetov pomocou arduina (školiteľ práce:  Ing. 

Ondrej Takáč, PhD.) 

Do ďalšieho kola ŠVOČ postúpili práce študentov, ktoré v súťaži obsadili prvé tri miesta.  
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11. – 13. apríla 2019 

XXXIV. OTDK (CELOŠTÁTNA VEDECKÁ ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA) 

 

Ekonomická sekcia OTDK sa konala v dňoch 11.-13. 

apríla 2019 v meste Pécs 

(Pécsi Tudományegyetem). 

Na konferencii sa zúčastnili 

traja študenti: Mgr. Tibor 

Zsigmond (školiteľ: Dr. 

habil. Ing. Renáta Machová, 

PhD.), Bc. Kamilla Sánta 

(školiteľ: PhDr. Erika Seres 

Huszárik, PhD.), Bc. Rita 

Zsideková (PhDr. Nikoleta Nagyová). 

Mgr. Tibor Zsigmond so svojou prácou „Generácie X a Y vo svete 

mobilných aplikácii“ a Bc. Kamilla Sánta so svojou prácou 

„Umiestnenie produktu – najúčinnejšia forma reklamy 

v súčasnosti?“ získali zvláštne ocenenie.  

 

 

25. apríla 2019 

VI. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV – FINÁLE 

 

Dňa 25. apríla 2019 sa uskutočnilo finále súťaže pod názvom „VI. Súťaž v príprave 

podnikateľských plánov“, 

ktorú organizuje 

každoročne Ekonomická 

fakulta UJS v spolupráci 

so Študentskou 

samosprávou EF UJS pre 

študentov stredných škôl. 

VPrvé miesto získali 

Florencia Nagy a Ágnes 

Tárnok z Obchodnej 

akadémie vo Veľkom 

Mederi (na súťaž ich 

pripravila p. učiteľka: Ing. 

Anikó Jankó) s plánom 

pod názvom "Šampiónky zdravia". Druhé miesto získal team v zložení Nikolett Bartalos, Réka 

Németh a Dominik Kardos zo SOŠ Rozvoja vidieka - Dunajská Streda (na súťaž ich pripravila 

p. učiteľka: Ing. Mónika Álló, PhD.) s plánom "ECO STYLE". Na tretom mieste sa umiestnili 

Desát Réka, Hinn Emese, Pipper Rebeka zo Súkromnej strednej odbornej školy obchodu a 

služieb s VJM – Veľký Meder (na súťaž ich pripravila p. učiteľka: Mgr. Márta Dudás) s plánom 

pod názvom "SOUL EATER". Ceny odovzdali dekan Ekonomickej fakulty UJS a patrón 

súťaže RNDr. Peter Csiba, PhD., Ádám Páldi, predseda Študentskej samosprávy EF UJS 

a členovia poroty.  
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27. – 29. júna 2019 

KARPATSKOKOTLÍNSKÁ GEOPOLITICKÁ KONFERENCIA 

27-29. júna 2019 sa konala v Konferenčnej budove UJS 

konferencia s názvom Karpatskokotlinská geopolitická 

konferencia. Cieľom  konferencie bolo komplexne zachytiť a 

prezentovať vedeckú prácu pracovísk, vedcov a doktorandov v 

Karpatskej-kotline zaoberajúcich sa s otázkami geopolitiky, 

geoekonomiky, medzinárodných inštitúcií a ich spolupráce, s 

otázkami virtuálneho priestoru, digitálnych technológií, 

demografie a migrácie, konkurencieschopnosti a inovácie a poskytnúť pre výsledky vedeckej 

práce v týchto oblastiach diseminačnú platformu. Počas konferencie odznelo 6 plenárnych 

prednášok a 41 prednášok v piatich tematických sekciách. Z prednášok sa počas jesene pripraví 

konferenčný zborník. 

Konferencia bola organizovaná v rámci výskumného projektu Komplexný výskumný program 

„Globálne geopolitické trendy” a geopolitická vedecká konferencia. Riešenie a realizáciu 

projektu podporila Geopolitická a Inovačná Nadácia Pallas Athéné. 

 

11. - 12. júla 2019 

ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV NA EKONOMICKEJ FAKULTE UJS 
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Na Ekonomickej fakulte sa slávnostné odovzdávanie diplomov konalo v dňoch 11. a 12. júla 

2019 v aule Konferenčného centra univerzity. Úspešne ukončilo štúdium a získalo diplom 

celkovo 158 absolventov v akademickom roku 2018/2019, z toho na 1. stupni vysokoškolského 

štúdia 106 absolventov (študijný program Aplikovaná informatika 28 absolventov, študijný 

program Podnikové hospodárstvo a manažment 78 absolventov), na 2. stupni vysokoškolského 

štúdia študijný program Ekonomika a manažment podniku 49 absolventov, na 3. stupni 

vysokoškolského štúdia študijný program Ekonomika a manažment podniku 3 absolventi. 

Cenu najlepšej záverečnej práce získali Bc. Ákos Marsalík na 1. stupni vysokoškolského štúdia 

a Mgr. Katarína Gőghová na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Cenu rektora za najlepšie 

študijné výsledky získala Mgr. Csilla Mezeiová, za šírenie dobrého mena Univerzity J. Selyeho 

Mgr. Dávid Szabó, PhD. a Mgr. Barnabás Szabó. 

 

19. augusta 2019 

RYTIERSKY KRÍŽ RÁDU MAĎARSKA PROREKTOROVI JÁNOSOVI TÓTHOVI 

 

Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska udelil 

prezident Maďarska emeritnému rektorovi, 

prvému prorektorovi a prorektorovi pre rozvoj 

UJS, Jánosovi Tóthovi Rytiersky kríž Rádu 

Maďarska. Slávnostný akt udelenia 

významného ocenenia sa uskutočnil dňa 19. 

augusta 2019 v Parlamente Maďarska. Vysoké 

štátne vyznamenanie Maďarska bolo udelené 

Jánosovi Tóthovi za jeho zásluhy v oblasti 

riadenia činnosti UJS, za jeho pedagogické 

aktivity a podporu talentovanej mládeže. 
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1. – 6. septembra 2019 

24. STREDOEURÓPSKA KONFERENCIA Z TEÓRIE ČÍSEL 

Stredoeurópska konferencia 

z teórie čísiel (Central European 

Number Theory Conference) 

má dlhoročnú tradíciu, ktorej sa 

zúčastňujú mnohí 

medzinárodne uznávaní 

odborníci, ktoré sa venujú tejto 

peknej oblasti matematiky. 

Organizuje sa ako pokračovanie 

Českej a Slovenskej 

medzinárodnej konferencie 

z teórie čísiel, ktorá bola 

organizovaná od roku 1972 

a prvýkrát sa bol usporiadané 

pod týmto názvom.  

 

V období od 1.-ho do 6.-ho 

septembra 2019 sa konala 

v Konferenčnom centre našej 

inštitúcie 24. Stredoeurópska 

konferencia z teórie čísiel (24th 

Central European Number Theory 

Conference).  

Na renomovanú medzinárodnú 

vedeckú konferenciu sa registrovalo 

64 vedcov z 20 krajín a štyroch 

kontinentov. 
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10. – 11. septembra 2019 

XI. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA UJS 

 

V dňoch 10. a 11. septembra 2019 v Konferenčnej budove 

Univerzity J. Selyeho sa uskutočnila XI. Medzinárodná 

Vedecká Konferencia Univerzity J. Selyeho. Po plenárnych 

prednáškach sa rokovalo v desiatich sekciách. Päť sekcií (z 

celkovo desiatich) konferencie a následne vydané 

konferenčné zborníky tvoria výstup výskumného projektu 

Ekonomickej fakulty UJS podporeného Nadáciou Pallas Athéné Educationis s názvom 

„Moderná, komplexná a inovatívna výskumná činnosť na Ekonomickej fakulte Univerzity J. 

Selyeho“. Pedagógovia Ekonomickej fakulty sa aktívne podieľali na práci v piatich sekciách 

zo desiatich: v sekcii Investície na kapitálovom trhu (vedúci sekcie: prof. Dr. Mihály 

Ormos,PhD.), v sekcii Daňové a odvodové systémy (vedúci sekcie: Ing. Norbert Gyurián, 

PhD.) v sekcii Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov (vedúci sekcie: prof. Dr. József 

Poór,DSc.), v sekcii Desať rokov eura na Slovensku (vedúci sekcie: Ing. Zoltán Šeben, PhD.), 

v sekcii Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika (vedúci sekcie: prof. 

RNDr. Tibor Kmeť, CSc. – RNDr. Štefan Gubo, PhD.) 

 

 

http://fei.ujs.sk/documents/MHR_szekció.pdf
http://fei.ujs.sk/documents/EUR_szekció.pdf
http://fei.ujs.sk/documents/DTR_M_I_szekció.pdf
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13. septembra 2019 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020 NA UJS 

 

Slávnostné otvorenie akademického roka 

2019/2020 na Univerzite J. Selyeho sa konalo 

dňa 13. septembra 2019. Po privítaní 

účastníkov a odznení slávnostných prejavov 

sa pristúpilo k odovzdaniu Ceny rektora 

vedecko-pedagogickým zamestnancom 

univerzity, medzi ktorými boli aj profesori, 

docenti a odborní asistenti našej fakulty.  

V záverečnej časti podujatia odznel 

slávnostný sľub študentov 1. ročníka UJS 

a krátky príhovor predsedu Študentskej samosprávy UJS. 

 

 

 

2. októbra 2019 

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM 

Dňa 2. októbra 2019 sa uskutočnilo študentské 

fórum, ktoré bolo spoločne organizované 

Ekonomickou fakultou a Študentskou 

samosprávou. Na podujatí boli predstavené 

organizačné súčasti univerzity (Univerzitná 

knižnica, Centrum informačných služieb, 

Centrum kariérneho poradenstva, oddelenie 

organizujúce študentské mobility) a členovia 

Študentskej samosprávy. Ďakujeme študentom 

fakulty za ich záujem o podujatie. 

 

 

4. - 10. novembra 2019 

„TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2019“ 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: 
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5. novembra 2019 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV V RÁMCI TVT 

 

05. novembra 2019 sa uskutočnila v rámci Týždňa 

vedy a techniky konferencia pod názvom International 

Conference of Economics PhD. Students and 

Researchers in Komárno. Organizátormi podujatia boli 

Ekonomická Sekcia Asociácie Doktorandov 

Maďarska a Ekonomická fakulta UJS. Konferenciu 

otvoril RNDr. Peter Csiba, PhD. dekan Ekonomickej 

fakulty UJS. 

 

 

V plenárnej časti konferencie odzneli dve prednášky. Prof. Dr. László Józsa, CSc. (EF UJS) 

prednášal na tému „Marketing – The way from the 

practice to the art and science“ a Bálint Horváth, PhD. 

(Kodolányi János 

Univerzita, 

Budapešť) 

prezentoval svoju 

prednášku pod 

názvom 

„Theoretical and practical applications of planned 

obsolescence – Concept, concrete or conspiracy?“.  

Popoludní pokračovalo rokovanie v troch tematických sekciách:  

1. Current trends of industrial and social innovation (vedúci sekcie: Mgr. Endre Hevesi, 

PhD. a István Jobbágy,PhD. – EF UJS) 

2. Contemporary issues in finance, marketing and tourism (vedúci sekcie: Bálint Horváth, 

PhD. – KJE, Budapešť) 

3. Emerging social and economic issues of the 21st century (vedúci sekcie: PhDr. Imrich 

Antalík, PhD.) 

 

UKÁŽKOVÝ LET DRÓNOM 

05. novembra od 13:00 sa v organizácii Katedry matematiky 

a informatiky EF 

UJS v telocvični 

UJS uskutočnila 

prezentácia 

drónov 

Inteligentného Robotického Centra UJS. 

Prítomní sa mohli zoznámiť s fungovaním 

drónov a s možnosťami ich využívania pri 

výskumnej a vedeckej činnosti.  

6. novembra 2019 
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PREDNÁŠKA PÁNA DR. IVÁNA GYURCSÍKA – „MOŽNOSTI A VÝZVY 

SPOLUPRÁCE V STREDNEJ EURÓPE“ 

6. novembra 2019 od 9.30 sa uskutočnila prednáška pána 

Dr. Ivána Gyurcsíka, člena Dunajskej komisie, bývalého 

poľského veľvyslanca Maďarska s názvom „Možnosti  

a výzvy spolupráce v Strednej Európe“. Prednáška 

a prezentácia sa zamerala na definíciu pojmu Stredná 

Európa, na geopolitické procesy regiónu, na bývalé 

súčasné iniciatívy spolupráce a na komplexné záujmové 

a vzťahové systémy dotknutých krajín.  

 

PREDNÁŠKA PÁNA PROF. DR. JÓZSEFA POÓRA, DSC. – „ROBOTIZÁCIA 

A UMELÁ INTELIGENCIA – POŽEHNANIE ALEBO KLIATBA? 

 

Od 10:00 sa uskutočnila prednáška prof. Dr. 

Józsefa Poóra, DSc. v Inteligentnom 

Robotickom Centri UJS pod názvom 

„Robotizácia a umelá inteligencia- požehnanie 

alebo kliatba“. Prezentácia sa zamerala na rýchly 

vývoj v oblasti robotiky, ich ekonomické 

využitie vplyv na fungovanie podnikov. 

Prezentované neboli len výhody robotizácie 

a automatizácie ale aj ich negatívne vplyvy – 

najmä tie ktoré sa týkajú pracovného trhu.  

 

Po prednáške sa uskutočnila prezentácia robotov 

a prehliadka Inteligentného Robotického Centra 

EF UJS.  

Záujemcovia si mohli aj vyskúšať niektoré 

schopnosti robotov počas ich fungovania.  

 

PREDNÁŠKA P. NIKOLETY HOSSÓ – „ROLA ODBORNÍKOV PROTOKOLU 

V OFICIÁLNYCH VZŤAHOCH“ 

Od 11:00 sa uskutočnila prednáška odborníčky na protokol p. Nikolety Hossó pod názvom 

„Rola odborníkov protokolu v oficiálnych vzťahoch“. 

Zaujímavá prednáška obohatená o konkrétne príklady 

z praxe bola zameraná vyzdvihnutie významu protokolu, na 

výzvy, krásy, pozitívne a negatívne stránky tohto povolania. 

Prednášajúca má 12 ročnú skúsenosť v organizovaní 

medzinárodných udalostí, jej osoba demonštrovala aj 

dôveryhodnosť a autentickosť, ktoré sú nevyhnutnými 

vlastnosťami odborníka na protokol.  
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7. novembra 2019 

PREDNÁŠKA PÁNA DR. HABIL. ANDRÁSA MOLNÁRA – „ZOBRAZIŤ 

NEVIDITEĽNÉ" 

 

7. novembra 2019 od 13:00 uskutočnená prednáška Dr. 

habil. Andrása Molnára, vyučujúceho KMI Ekonomickej 

fakulty UJS uzavrela sériu udalostí TvT na Ekonomickej 

fakulte UJS. Z jeho prednášky pod názvom „Zobraziť 

neviditeľné“ sa prítomní mohli dozvedieť viac 

o špeciálnych postupoch pri príprave obrázkov pomocou 

využitia drónov.  

 

29. – 30. novembra 2019 

XIV. KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI PRE 

ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU  

XIV. Konferencia ŠVOČ (Študentská 

vedecká odborná činnosť) pre študentov 

maďarskej národnosti žijúcich na 

Slovensku sa konala v dňoch 29. a 30. 

novembra 2019. ŠVOČ sa uskutočnila na 

pôde Univerzity Filozofa Konštantína  v Nitre.  

V sekcii Ekonomických vied prezentovali svoje práce aj 

študenti EF UJS (6 

prezentácií z celkových 8, 7 

študentov z EF UJS 

z celkového počtu 9). 

Odborná porota pracovala 

v zložení: Richárd Hakszer, 

Éva Kriszt, Mihály Lados. Naši 

študenti získali prvé tri miesta 

a štyri práce postúpili aj do 

nasledujúceho kola ŠVOČ 

(OTDK) súťaže: 

1. miesto získali Kamilla Sánta a Patrik Baša - Porota navrhla prácu na postup do ďalšieho 

kola ŠVOČ – do Celoštátnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

2. miesto získal Szilárd Szigeti - Práca bola navrhnutá porotou na postup do ďalšieho kola 

ŠVOČ – do Celoštátnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

3. miesto získala Rebeka Ambrus - Práca bola navrhnutá porotou na postup do ďalšieho 

kola ŠVOČ – do Celoštátnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

Ďalším postupujúcim so svojou prácou je Adam Páldi (EF UJS).  

V sekcii Technických a informatických vied zastupovala inštítúciu Bc. Bianka Sillik, 

absolventka študijného programu Aplikovanej informatiky EF UJS (v súčasnosti študentka PF 
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UJS) a získala III. miesto. Odborná porota pracovala v zložení: Norbert Beták, György 

Bukoveczky, Id. Pál Élesztős, Gábor Hulkó. 

Hlavnú cenu FTDK získala práca 

autorského kolektívu Bc. Kamilla Sánta a 

Bc. Patrik Baša. 

 

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. 

 

 

3. decembra 2019 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU 

EXCELENTNOSTI PALLAS ATHÉNÉ 

03. decembra 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov 

ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU EXCELENTNOSTI PALLAS 

ATHÉNÉ v aule Konferenčnej budovy UJS. Na podujatí sa zúčastnilo 

vedenie UJS a hostia Mgr. Rozália Hervay, prezidentka Spoločnosti 

Maďarských Ekonómov na Slovensku a Levente Süket z Univerzity 

Sapientia EMTE.  

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 medailu UJS vydanú z príležitosti 15 

ročného fungovania našej univerzity 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 Athéné a nabádal 

študentov k ďalšej aktivite v študijnej a vedeckej práce. Zo 

zdrojov získaných vo výzvach nadácií Pallas Athéné Domus 

Educationis a Pallas Athéné Domus Sapientiae, získalo 

štipendium a prevzalo diplomy potvrdzujúce získanie excelentného štipendia 50 študentov 



Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2019 

22 

 

Ekonomickej fakulty UJS. Zo strany študentov poďakovala za podporu Bc. Rebeka Ambrus, 

študentka študijného programu magisterského štúdia Ekonomika a manažment podniku. 
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Zasadnutia Akademického senátu Ekonomickej fakulty UJS v roku 2019 

  

Zasadnutie AS EF UJS dňa 28. februára 2019 

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 

2018 

4. Iné 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 17. apríla 2019 

Program zasadnutia:  

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

2. Podmienky prijatia na študijné programy magisterského štúdia na Ekonomickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2019/2020  

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

pre akademický rok 2019/2020  

4. Voľby člena predsedníctva RVŠ na obdobie rokov 2019-2023 

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

6. Iné.  

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 09. septembra 2019 

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 2020/2021 

3. Návrh na schválenie vymenovania člena – študenta Disciplinárnej komisie EF UJS 

4. Iné  

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 01. októbra 2019 

Program zasadnutia:  

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

2. Doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v študentskej časti Akademického senátu 

Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 24. októbra 2019 

Program zasadnutia:  

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

2. Žiadosť dekana o prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu názvu fakulty. Účinnosť od 

01.01. 2020. 

 

Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie zo dňa 21. novembra 2019 

Program zasadnutia: 
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Vyhodnotenie výsledkov doplňujúcich volieb kandidátov na členstvo v študentskej časti AS 

EF UJS. 

 

Zasadnutia Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UJS v roku 2019 

 

15. 04. 2019 zasadala Vedecká rada EF UJS. 

Prítomní členovia EF UJS prerokovali 

a brali na vedomie hodnotenia činnosti 

v roku 2018 vo vzdelávacej, 

vedeckovýskumnej oblasti a v oblasti 

zabezpečovania kvality. Na programe boli 

ešte hlasovania o navrhnutých osobách 

oprávnených skúšať na štátnych skúškach 

študijných programov fakulty, hlasovanie 

o vedúcich dizertačných prác na 

akademický rok 2019/2020 a obsahové 

modifikácie informačných listov predmetov.  

 

17.12.2019 zasadala VR EF 

UJS s cieľom prerokovania 

zmeny osoby garanta 

študijných programov EMPdd 

a EMPed, schválenia zmien 

informačných listov 

voliteľných predmetov 

a prerokovania návrhov fakulty 

na členov VEGA komisií. Na 

zasadnutí sa prezentoval aj 

proces zmeny názvu fakulty.  
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na EF UJS sa aj v roku 2019 riadila zákonom, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj vnútornými predpismi UJS. 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 zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie len v rámci akreditovaných študijných 

programov. V akademickom roku 2018/2019 bola EF UJS oprávnená realizovať 

vysokoškolské štúdium: 

I. na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium): 

 v študijnom odbore 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 (s partnerskou 

univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem), 

 v študijnom odbore 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment, spoločný študijný 

program Regionálny rozvoj na dennej forme štúdia (s partnerskou univerzitou je 

Szent István Egyetem v Gödöllő), 

 v študijnom odbore 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. 

 

V akademickom roku 2019/2020 bola EF UJS oprávnená realizovať vysokoškolské 

štúdium1: 

I. na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium): 

 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment: 

                                                 
1 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave 

študijných odborov Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. 9. 2019 zaviedla novú sústavu študijných odborov. 
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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), 

o spoločný študijný program Regionálny rozvoj na dennej forme štúdia 

(partnerskou univerzitou je Szent István Egyetem v Gödöllő), 

 v študijnom odbore 18. Informatika, študijný program Aplikovaná informatika 

na dennej forme štúdia. 

II. na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium): 

 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika 

a manažment podniku na dennej forme štúdia. 

III. na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium): 

 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika 

a manažment podniku na dennej a externej forme štúdia. 

 

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

 

Fakulta v akademickom roku 2019/2020 získala akreditáciu nasledovných študijných 

programov: 

 Aplikovaná informatika na druhom stupni štúdia v študijnom odbore 18. Informatika na 

dennej a externej forme štúdia, 

 Teória vyučovania matematiky a informatiky na treťom stupni štúdia v študijných 

odboroch 22. Matematika a 18. Informatika na dennej forme štúdia. 

Pri obidvoch študijných programoch získala EF UJS právo ich realizácie od akademického 

roku 2020/2021. 

Tabuľka 1 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 

 

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

2019/2020 

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 
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Prednosť súčasnej štruktúry študijných programov je v ich kontinuite, pretože 

uchádzači o štúdium študijných programov ekonomického zamerania majú možnosť 

pokračovať v štúdiu v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment na druhom a treťom stupni 

vysokoškolského štúdia. Uchádzači o štúdium študijného programu Aplikovaná informatika 

budú mať možnosť pokračovať v štúdiu v študijnom odbore 18. Informatika na druhom stupni 

a v medziodborovom študijnom programe 22. Matematika a 18. Informatika na treťom stupni 

vysokoškolského štúdia od akademického roka 2020/2021.  

b) Údaje o študentoch a ich štruktúre 

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

k dátumu 31.10.2019. EF UJS mala k uvedenému dátumu 830 študentov. Na prvom stupni 

vysokoškolského štúdia na EF UJS študovalo 675 študentov (81%), na druhom stupni 138 

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

31.10.2019 podľa stupňa štúdia znázorňuje graf 1. 

 

Graf 1 Rozdelenie počtu študentov podľa stupňa štúdia na EF UJS v roku 2019 

 

Z uvedeného počtu študentov zo zahraničia pochádza 249 študentov (183 študuje na 

dennej a 66 na externej forme), t. j. 30% z celkového počtu. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom EF UJS dosiahla zvýšenie počtu svojich zahraničných študentov o 9,64%. 

Porovnanie počtu študentov za rok 2019 s počtom v roku 2018 vykazuje mierne 

zvýšenie, celkovo je o 26 študentov viac ako v predchádzajúcom roku. Počet študentov v roku 

2019 sa zvýšil na dennej forme štúdia o 33 študentov, na externej forme štúdia sa znížil o 7 

študentov v porovnaní s rokom 2018. 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 vzdelávania na fakulte. Vývoj počtu študentov EF UJS v rokoch od 

2012 až 2019 na dennej a na externej forme štúdia znázorňuje graf 2. 
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Graf 2 Vývoj počtu študentov EF UJS v rokoch 2012-2019 

 

c) Informácie o akademickej mobilite študentov 

Rozvoj odborných znalostí prostredníctvom akademickej mobility študentov môže 

viesť k úspešnej kariére a príležitostiam na nepretržité zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. 

V snahe reagovať na trendy v európskom meradle sa aj v roku 2019 prejavovala v európskom 

kontexte tendencia podporovať stále intenzívnejšiu spoluprácu v rámci európskych 

mobilitných programov. 

Študenti EF UJS aj v roku 2019 prejavili výrazný záujem o zahraničné mobility cez 

jednotlivé programy, prostredníctvom ktorých realizovali študijné, pracovné, výskumné 

pobyty 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, 

univerzitné média, nástenky, letáky, pravidelne organizované informačné dni a workshopy). 

Zo strany študentov EF UJS bol veľký záujem o študentské mobility v roku 2019. 

Celkovo bolo realizovaných 106 študentských mobilít v rámci medzinárodného vzdelávacieho 

programu Erasmus+ (64 študentov), Štipendijného programu Makovecz (37 študentov) 

a Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS (5 študentov). 

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

UJS informovala študentov stredných škôl a verejnosť o možnostiach štúdia v roku 

2019 prostredníctvom: 

 webovej stránky univerzity a fakulty,  

 Dňa otvorených dverí,  

 priamych návštev stredných škôl, 

 Portálu vysokých škôl (www.portalvs.sk),  
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 inzerátov v novinách s lokálnou a celoslovenskou pôsobnosťou,  

 inzercií v lokálnych rádiách. 

 

Termín podania prihlášok na 1. stupeň štúdia bol 31. 3. 2019, termín podania prihlášok 

na 2. stupeň a na 3. stupeň štúdia bol 30. 6. 2019. 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. 2019.  

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

Výročnej správy UJS. V roku 2019 bolo na 1. stupni vysokoškolského štúdia na EF UJS 

prijatých na dennú formu štúdia 283 uchádzačov a na externú formu štúdia 63 uchádzačov. 

V prípade uchádzačov prijatých na dennú formu štúdia, bolo prijatých 159 uchádzačov na 

študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment, 15 uchádzačov na študijný program 

Rozvoj vidieka a 109 uchádzačov na študijný program Aplikovaná informatika. V porovnaní 

s rokom 2018, počet uchádzačov prijatých na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na dennej 

forme sa zvýšilo o 10,95% a na externej forme štúdia sa znížilo o 22,22%. Celkovo v roku 

2019 bolo na EF UJS prijatých na 1. stupeň vysokoškolského štúdia o 44 uchádzačov viac 

(3,76%), ako v predchádzajúcom roku. 

Na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UJS sa zapísalo v roku 2019 na dennú 

formu štúdia 256 študentov a na externú formu štúdia 56 študentov. V porovnaní s 

predchádzajúcim rokom, počet zapísaných novoprijatých študentov na 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia sa zvýšilo na dennej forme o 10,16% a na externej forme štúdia sa 

znížilo o 18,84%. Celkovo bolo na 1. stupni vysokoškolského štúdia na EF UJS v roku 2019 

zapísaných o 13 študentov viac (4,17%), ako v predchádzajúcom roku. Počty prijatých 

uchádzačov a zapísaných študentov v rokoch 2018 a 2019 na 1. stupeň vysokoškolského štúdia 

znázorňuje graf 3. 

 

Graf 3 Počty prijatých uchádzačov a  zapísaných študentov na EF UJS na 1. stupeň štúdia 

v    rokoch 2018 a 2019 
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s predchádzajúcim rokom, bolo na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UJS v roku 2019 

prijatých o 7 uchádzačov viac (10,45 %). 

V roku 2019 bolo na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UJS zapísaných 65 

študentov. Všetci sa zapísali na dennú formu štúdia. Celkovo na 2. stupeň vysokoškolského 

štúdia na EF UJS bolo v roku 2019 zapísaných o 5 študentov viac (7,69%), ako 

v predchádzajúcom roku. Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov v rokoch 2018 a 

2019 na 2. stupeň štúdia znázorňuje graf 4. 

 

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

v rokoch 2018 a 2019 

 

 

V roku 2019 boli na 3. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UJS prijatí na dennú formu 

štúdia 3 uchádzači a na externú formu štúdia 5 uchádzači. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom, bolo na 3. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UJS v roku 2019 prijatých o 3 

uchádzačov viac (37,5%). 

V roku 2019 sa zapísali na 3. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UJS na dennú formu 

štúdia 3 študenti a na externú formu štúdia taktiež 3 študenti. Počty prijatých uchádzačov 

a zapísaných študentov na 3. stupeň štúdia v rokoch 2018 a 2019 znázorňuje graf 5. 

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

v rokoch 2018 a 2019 

 

e) Údaje o absolventoch 

V roku 2019 úspešne ukončilo štúdium na EF UJS celkom 183 absolventov. Z nich 122 

absolventov získalo titul bakalár (v skratke Bc.) a 54 absolventov titul magister (v skratke 

Mgr.) a 7 absolventov titul „philosophiae doctor“ (v skratke PhD.). Z celkového počtu 
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absolventov 152 získalo vysokoškolské vzdelanie na dennej forme štúdia a 31 absolventov na 

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

2018 a 2019 je znázornené na grafe 6. 

Graf 6 Rozdelenie počtu absolventov EF UJS podľa stupňa vysokoškolského vzdelania 

v rokoch 2018 a 2019 

 

Rigorózne konania 

 EF UJS bola v roku 2019 oprávnená realizovať rigorózne konanie v študijnom odbore 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku (študijný odbor s účinnosťou od 1.9.2019 bol 

zaradený do študijného odboru 8. Ekonómia a manažment). V roku 2019 sa nekonali rigorózne 

skúšky na EF UJS. 

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 podnikateľskými subjektmi, bankami, 

resp. inými univerzitami. Študenti EF UJS v roku 2019 prezentovali svoju fakultu 

na medzinárodných súťažiach: 

- „XVIII. Esettanulmány Megoldó Verseny“ - V dňoch 23.-25. februára sa konala 

súťaž pod názvom „XVIII. Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és 

Esettanulmány Megoldó Verseny“ zameraná na riešenie prípadových štúdií v meste 

Veszprém. Členmi súťažiaceho tímu „Mi” boli Bc. Adam Páldi, Bc. Dávid Battka, 

Bc. Ádám Dávid Szabó a Noémi Fóthy.  

- „XXXIV. Národná vedecká študentská konferencia (OTDK)“ – Ekonomická sekcia 

sa konala 11.-13. apríla v meste Pécs (Pécsi Tudományegyetem). Na konferencii sa 

zúčastnili traja študenti: Mgr. Tibor Zsigmond (školiteľ: Dr. habil. Ing. Renáta 

Machová, PhD.), Bc. Kamilla Sánta (školiteľ: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.), 

Bc. Rita Zsideková (školiteľ: PhDr. Nikoleta Nagyová, PhD.). Mgr. Tibor 

Zsigmond so svojou prácou „Generácie X a Y vo svete mobilných aplikácií a Bc. 

Kamilla Sánta so svojou prácou „Umiestnenie produktu – najúčinnejšia forma 

reklamy v súčasnosti?“ získali zvláštnu cenu.  
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Do univerzitného kola Vedeckej aktivity študentov sa v letnom semestri akademického 

roka 2018/2019 zapojilo 10 študentov: Bc.Patrik Baša, Bc. Kamilla Sánta, Bc. Szilárd Szigeti, 

Rebeka Ambrus,Sylvia Molnár, Bc. Adam Páldi, Bc. Barnabás Szabó, Benita Szalay, Bc. 

Henrieta Cziborová, Dorottya Fige. 

Na základe rozhodnutia poroty: 

I. miesto: Bc. Patrik Baša, Bc. Kamilla Sánta  

II. miesto: Bc. Szilárd Szigeti 

III. miesto: Rebeka Ambrus  

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

Konferencií ŠVOČ aj študentov Sylvia Molnár, Bc. Adam Páldi, Bc. Barnabás Szabó, Benita 

Szalay. 

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

maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku sa uskutočnilo 29. a 30. novembra 2019 na pôde 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V ekonomickej sekcii sa zúčastnilo 6 študentov EF 

UJS: Bc. Patrik Baša, Bc. Kamilla Sánta, Bc. Szilárd Szigeti, Bc. Rebeka Ambrus, Bc. Sylvia 

Molnár a Bc. Adam Páldi.Na základe rozhodnutia poroty: 

I. miesto Ekonomickej sekcie XIV. ŠVOČ získali Bc. Patrik Baša a Bc. Kamilla Sánta (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 získal Bc. Szilárd Szigeti (vedúci práce: Ing. Norbert Gyurián, PhD.). Porota navrhla 

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

III. miesto sekcie získala Bc. Rebeka Ambrus (vedúci práce: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, 

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

študentov (OTDK). 

Ďalším postupujúcim je práca Bc. Adama Páldiho (EF UJS). 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 2019 získali nasledovné ocenenia: 

o Najlepšia bakalárska práca na EF UJS –Ákos Marsalík – Názov bakalárskej práce: 

Arduino lopta (Arduino labda) 

o Najlepšia diplomová práca na EF UJS – Bc. Katarína Gőghová – Názov diplomovej 

práce: Finančná gramotnosť – realita alebo mýtus (Pénzügyi inteligencia – realitás 

vagy mítosz). 

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

Mezeiová 

o Cena rektora UJS za úspešnú reprezentáciu univerzity a šírenie jej dobrého mena: 

Bc. Barnabás Szabó a Mgr. Dávid Szabó.  
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

 Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho v roku 2019 nerealizovala žiadnu formu 

ďalšieho vzdelávania.  



Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2019 

34 

 

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 a v 

knižných publikáciách.  

 

Na základe dát poskytnutých Univerzitnou knižnicou UJS je počet publikácií 

vykazovaných v roku 2019 Ekonomickou fakultou v jednotlivých publikačných kategóriách 

k 31.01.2020 uvedený v Tabuľke 3. 

 

Tabuľka 3 Publikačná činnosť EF UJS v roku 2019 vykazovaná k 31.01.2020 

Kategória 
Počet 

publikácií 

Zmena  

(r. 2019 - r. 2018) 

Skupina A1  AAA, AAB, ABA, ABB 0 -5 

Skupina A2  

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

EAI, CAA, CAB, EAJ 
2 -5 

FAI 5 +1 

Skupina B  

ADC, BDC 6 +1 

ADD, BDD 0 0 

CDC, CDD 0 0 

Skupina C  

ADM, ADN, AEM, AEN 25 -7 

BDM, BDN, CBA, CBB 0 0 

Skupina D  Ostatné 114 -33 

Spolu 152 -48 

 

Celkový počet publikácií bol o 48 nižší, ako v roku 2018. V kategóriách Skupiny A1 a A2 bol 

zaznamenaný prepad oproti roku 2018, v Skupine B bol počet publikácií vyšší (+1) a v Skupine 

C sa počet publikácií znížil o 7 publikácií, počet publikácie sa znížil aj v Skupine D  (-48 

publikácií).  

Ekonomická fakulta vydala 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 2019 v jednotlivých výzvach: 

1. VEGA: (počet podaných nových projektov: 3 / počet podporených projektov: výsledky 

zatiaľ nie sú známe. Počet tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2019, ktorí sa participovali 

na riešení projektov VEGA bolo 8. 
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2. KEGA: počet podaných nových projektov: 2/počet podporených projektov: 2. Počet 

tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2019, ktorí sa participovali na riešení projektov KEGA 

bolo 11. 

3. Iné domáce granty: projekty Úradu vlády SR v rámci výzvy Kultúra národnostných 

menšín (počet podaných projektov: 2 / počet podporených projektov: 1, výsledky v prípade 

dvoch podaných projektov nie sú známe), úspešnosť: 50% Počet tvorivých zamestnancov 

fakulty v roku 2019, ktorí sa participovali na riešení projektu bolo 1. 

4. Agentúra na podporu výskumu a vývoja:(počet podaných projektov: 1 / počet 

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

5. V roku 2019 sa realizoval aj projekt podporený Agentúrou na podporu výskumu 

a vývoja (zdroje ERDF) s názvom Podpora výskumno-vývojových aktivít Univerzity J. 

Selyeho v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Počet tvorivých zamestnancov 

fakulty v roku 2019, ktorí sa participovali na riešení projektu bolo 18. 

h) 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 2019 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“, (Z 1/2019.01.17.) 

3. Pallas Athéné Innovačná a Geopolitická Nadácia: „Komplexný geopolitický výskumný 

program a medzinárodná geoploitická konferencia“. (Z 55/2019.04.08.) 

4. Nadácia Pallas Athéné Educationis: „Komplexný výskumný projekt ekonomiky, 

manažmentu a aplikovanej informatiky na Ekonomickej fakulte UJS“ (Z 138/2019.10.25.)  

 

Úspešnosť fakulty v ďalších grantových schémach bola nasledovná: 

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

projektov: 0), úspešnosť: 0% 

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

0), úspešnosť: 0%. 

i) Projekty uskutočnené na objednávku 

1. GTK/49-2/2019 - Univerzita Szent István (MR): Zmluva o výskume v rámci projektu 

"Területi versenyképességet befolyásoló tényezők elemzése a szlovák-magyar határ menti 

térségben". Počet tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2019, ktorí sa participovali na riešení 

týchto projektov bolo 5, počet študentov III. st. VŠ bolo 1, počet študentov zapojených do 

riešenia projektu: 13 študentov – študenti študijného programu Rozvoj vidieka.  

2. EFOP-3-6-1-16-2016-00013 - Zmluva o výskume v rámci projektu "Intelligens 

szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári 

Campusán". Počet tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2019, ktorí sa participovali na 

riešení týchto projektov bolo 1.  

3. Ešte v roku 2018 EF UJS uzatvorila zmluvu a následne do novembra 2019 

uskutočňovala výskumnú činnosť na základe zmluvného vzťahu s Professional Project Life 

Nonprofit Ltd. v temetike Project Life Management. Počet tvorivých zamestnancov fakulty 

v roku 2019, ktorí sa participovali na riešení týchto projektov bolo 4, počet študentov III. st. 

VŠ bolo 5.  
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4. V roku 2019 sa uskutočnili výskumné práce na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej 

s Univerzitou Óbudai v rámci projektu "Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók 

alapján fotogrammetriai eljárással" (č. dotačnej zmluvy partnerskej inštitúcie ED_18-1-2018-

0014). Počet tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2019, ktorí sa participovali na riešení 

týchto projektov bolo 4.  

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

neboli uskutočňované ďalšie činnosti. 

 

j) Využitie dosiahnutých výsledkov z výskumnej činnosti 

Fakulta sa usilovala o zabezpečenie využitia dosiahnutých výsledkov výskumu v praxi 

aj v roku 2019. V diseminácii výskumných výsledkov bola naďalej 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 2019 to boli najmä podujatia VI. súťaž v príprave 

podnikateľských plánov pre študentov stredných škôl, stretnutie s odborníkmi v  oblasti Project 

Life Managementu, prednášky odborníkov z praxe v rámci TvT, prednášky odborníkov 

v rámci vyučovania, využite výsledkov vo vyučovacom procese v oblasti gamifikikácie).  

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 

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 2019 boli usporiadané 

prednášky na tému prípravu obrázkov pomocou drónov a ukážkový let drónmi.  

k) 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 2019 sa v IRC vykonávali 

výskumy v nasledujúcich oblastiach: 

a) Strojové videnie – vývoj algoritmu na odhad relatívnej pozície kamery pomocou 

rovinných regiónov, vývoj robustného algoritmu na odhad absolútnej a relatívnej 

pozície centrálneho kamerového systému pomocou 2D-3D korešpondencie rovných 

čiar, priame riešenie odhadu multi-view absolútnej a relatívnej pozície metódou 

najmenších štvorcov, vývoj algoritmu na odhad absolútnych pozícií centrálnych kamier 

pomocou rovinných regiónov, vývoj paralelizovanej verzie už skôr vyvinutej hybridnej 

fuzzy klasifikačnej metódy pre rozpoznávanie vzorov, vývoj dvoch fuzzy prístupov pre 

filtrovanie farieb. 

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 (románska rotunda v Kiszombore, okres Makó, 

Maďarsko), zber 2D dát o 18 muzeálnych artefaktoch (Rímske lapidárium v Komárne) 
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za účelom tvorby virtuálneho múzea; letecké fotografovanie a filmovanie (románska 

rotunda v Bíni). 

c) Aplikácia umelej inteligencie – vývoj metódy na detekciu funkcionálnej závislosti na 

základe sekvenciálnych fuzzy indexovacích tabuliek, následný vývoj metódy na 

detekciu čiastočnej funkcionálnej závislosti na základe sekvenciálnych fuzzy 

indexovacích tabuliek, analýza chladiaceho účinku veľkých mestských parkov na 

okolie, návrh adaptívneho neuro-fuzzy inferenčného systému (ANFIS) s 

optimalizáciou rojenia integrovaných častíc (PSO) za účelom prognostiky množstva 

ortuti v emisiách výstupných plynov elektrární, komparácia rôznych metód na odhad 

rozpustnosti rôznych kyselín v superkritickom oxide uhličitom, vývoj metódy na 

detekciu funkcionálnej závislosti na základe sekvenciálnych fuzzy indexovacích 

tabuliek, návrh koncepcie inteligentnej chladničky. 

d) Strojové učenie – štúdium analýzy emocionálneho stavu respondentov na základe 

písaných textov s porovnaním rôznych techník strojového učenia, vývoj nového 

prístupu založeného na klastroch, ktorý využíva umelé neurónové siete na odhad a 

predpoveď denného horizontálneho globálneho slnečného žiarenia. 

V roku 2019 bolo publikovaných 14 publikácií v nadväznosti na výskumnú činnosť a prácu 

v IRC. 

l) Projekty podporované z vnútorných grantových schém  

Na UJS sa v roku 2019 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 vysokoškolských učiteľov Ekonomickej fakulty Univerzity J. 

Selyeho 

Cieľom riadenia ľudských zdrojov Univerzity J. Selyeho je vytvorenie prostredia 

podnecujúce systematické vzdelávanie ako aj rozvoj intelektuálneho kapitálu a priaznivá 

kvalifikačná štruktúra najmä vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. V oblasti 

personálnej politiky sa na UJS dodržiaval nastúpený trend z minulých rokov a to zlepšovanie 

kvality vzdelávacieho procesu rastom kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov a aj v roku 2019 sa kládol dôraz hlavne na personálne obsadenie 

akreditovaných študijných programov kvalitnými pedagogickými zamestnancami a 

zabezpečenie garancie študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov Ekonomickej fakulty Univerzity J. 

Selyeho k  31.10.2019 bolo 44,3. V kategórii profesori, docenti s DrSc. a ostatní učitelia bez 

vedeckej hodnosti sme zaznamenali mierny pokles oproti roku 2018, v kategórii docenti bez 

DrSc. a ostatní učitelia s PhD., CSc. sme zaznamenali mierny nárast oproti roku 2018. 

 Podrobnejšie údaje týkajúce sa kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov 

Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho sú v tabuľke č. 4. (v tabuľke je uvedený evidenčný 

prepočítaný počet pedagogických zamestnancov EF k 31. 10. 2018 a 31. 10. 2019): 

 

Tabuľka 4. Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov EF UJS 

 

2018 2019 

Evidenčný 

prepočítaný 

počet 

z toho 

ženy 

Evidenčný 

prepočítaný 

počet 

z toho 

ženy 

Profesori, docenti s DrSc. 9 2 9 2 

Docenti, bez DrSc. 8 1,5 9,50 1,50 

Ostatní učitelia s DrSc. 0 0 0 0 

Ostatní učitelia s PhD., CSc. 19,4 3,55 22,15 5,8 

Ostatní učitelia bez vedeckej hodnosti 5,65 3,75 3,65 2,55 

Spolu 42,05 10,8 44,30 11,85 

Koeficient kvalifikačnej štruktúry 1,491 1,510 

 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho 
V roku 2019 získal 1 vysokoškolský učiteľ titul docent a 3 vysokoškolskí učitelia 

získali akademický titul PhD. 

 

Zhodnotenie výberových konaní Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho 

V roku 2019 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. Počet vyhlásených výberových konaní na obsadenie funkcií 

vysokoškolských učiteľov bolo spolu 23 (+2 výsk. pracovník), a to na funkčné miesta 

nasledovne: 

 profesora v študijnom odbore 18. Informatika bolo 2, 
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 profesora v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov 3.03 Ekonómia 

a manažment so zameraním vedeckej a pedagogickej činnosti na ekonómiu bolo 2, 

 docenta v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov 9.02 Informatické vedy, 

informačné a komunikačné technológie bolo 2, 

 docenta v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov 9.01 Matematika 

a štatistika bolo 1, 

 docenta v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov 3.03 Ekonómia 

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

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie ekonomických predmetov bolo 3, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie predmetov matematiky bolo 5, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie predmetov informatiky bolo 4, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie predmetov anglického jazyka bolo 2, 

 asistent so zameraním na vyučovanie predmetov anglického jazyka bolo 1,  

 (+ výskumného pracovníka v odbore informatika bolo 2). 

 Do výberového konania na miest vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2019 

sa prihlásilo celkom 21 uchádzačov. Priemerný počet uchádzačov na funkčné miesto profesora 

bol 1, docenta 1 a na miesto odborného asistenta a asistenta 0,86 uchádzač. Priemerný počet 

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

0,4. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je v prípade profesorov 3,66 

rokov, v prípade docentov 3,66 rokov a v prípade ostatných uchádzačov 4,63 rokov. Počet 

vysokoškolských učiteľov, 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 9 (+3 výskumný pracovník), z toho vysokoškolský učiteľ nad 70 rokov 0.  

 Podrobnejšie údaje o výberových konaniach na miesta vysokoškolských učiteľov sú 

v tabuľke č. 5.: 

 

Tabuľka 5. Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v r. 2019 

Funkcia Profesora Docenta Ostatné Spolu 

Počet výberových konaní 4 4 15 23 

Priemerný počet uchádzačov na obsadenie 

pozície 
1 1 0,86 0,9 

Priemerný počet uchádzačov, ktorí v čase 

výberového konania neboli v pracovnom 

pomere s univerzitou 

0 0,25 0,54 0,4 

Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej 

zmluvy na dobu určitú 
3,66 3,66 4,63 4,3 

Počet zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú 0 0 0 0 

Počet konaní bez uzatvorenia zmluvy 1 1 6 8 

Počet konaní, do ktorých sa neprihlásil 

žiaden uchádzač 
0 0 1 1 

Počet konaní, kde bol prihlásený 

pedagogický zamestnanec, ktorý opätovne 

obsadil to isté miesto 

1 1 3 5 

VIII. Podpora študentov  
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Štipendiá 

UJS sa snaží zabezpečiť prostredníctvom poskytovania rôznych druhov štipendií 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 UJS. Na základe uznesení Štipendijnej komisie UJS 

sa pripravia návrhy na udelenie štipendií. O udelení a výške štipendia s konečnou platnosťou 

rozhoduje rektor UJS.  

V roku 2019 boli udelené štipendiá aj zo 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 mesačne a celkovo bolo priznaných 50 študentom fakulty na akademický rok 

2019/2020. 

 

Sociálne štipendiá 
Na sociálnu podporu študentov EF UJS boli vyplatené sociálne štipendiá v celkovej 

sume 51 850 EUR v roku 2019. Študenti EF UJS podali v uvedenom roku 35 žiadostí o 

poskytnutie sociálneho štipendia, z toho bolo schválených 28 žiadostí. 

V priebehu roka 2019 na EF UJS poberalo sociálne štipendium 36 študentov, čo 

predstavuje 5,29% z celkového počtu 681 študentov dennej formy štúdia na EF UJS na 1. a 2. 

stupni štúdia. 

 

Motivačné štipendiá 
V roku 2019 boli motivačné štipendiá vyplatené študentom EF UJS v celkovej výške 

29 636 EUR vo forme prospechových štipendií. Motivačné štipendiá vo forme odborových 

štipendií a v inej forme (za vynikajúce študijné a vedecké výsledky) v roku 2019 neboli 

udelené študentom. 

 

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 2019 vo forme štipendií z vlastných 

zdrojov boli vyplatené študentom EF UJS štipendiá v celkovej výške 8 305 EUR.  

 

Ďalšia podpora študentov 
EF UJS venovala v roku 2019 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 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. 
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Študenti spracovávajú počas semestra semestrálne práce, ktorých problematika priamo 

korešponduje s vyučovanou látkou. 

EF UJS navštívili počas roka 2019 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 ako aj z 

odboru informatiky. 

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

báze open-source LMS Moodle. Portál je dostupný pre členov akademickej obce na webovej 

adrese: e-learning.ujs.sk. Systém ponúka zverejňovanie študijných a pomocných materiálov 

k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického otestovania 

vedomostí v autorizovanej zóne. Zamestnanci fakulte aktívne používajú túto platformu 

v procese vzdelávania o čom svedčí aj vysoký počet vytvorených a manažovaných kurzov (cca. 

150). 

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 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 2019 celkom 4503 a celková výška dotácie bola 5853,90 EUR.  

http://e-learning.ujs.sk/
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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. 

 Zamestnanci Katedry matematiky a informatiky podieľajú na vývoji a vytváraní obsahu 

v LMS WeBWorK2 (http://webwork.ujs.sk/webwork2), ktorý je implementovaný aj do e-

learningového portálu univerzity. Systém slúži na vytvorenie parametrizovaných, automaticky 

vyhodnocovaných úloh najmä z matematiky a podobných disciplín, čo znamená, že systém 

dokáže vygenerovať podobné avšak rozdielne zadania úloh pre každého užívateľa, ktoré po 

odoslaní odpovede zabezpečuje okamžitú spätnú väzbu o správnosti riešenia. 

 Fakultou bolo definované aj zadanie portálu na evidenciu účasti tvorivých 

zamestnancov fakulty na vedeckých konferenciách a podujatiach. CIS UJS vytvoril na základe 

požiadaviek fakulty portál na tento účel dostupný na adrese https://ef.ujs.sk/konf/. 

 Snahou vedenia fakulty bolo aj vytvorenie portálu na evidenciu odborných praxí 

študentov a komunikáciu so študentmi a zmluvnými partnermi na zabezpečenie odborných 

praxí študentov. Napriek vymedzení presných požiadaviek od portálu CIS UJS nedokázal 

vytvoriť taký portál, ktorý všetkým týmto požiadavkám vyhovuje a preto vytvorené riešenie 

(http://prax.ujs.sk) nebolo zavedené do prevádzky. 

  

http://webwork.ujs.sk/webwork2
https://ef.ujs.sk/konf/
http://prax.ujs.sk/


Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2019 

44 

 

X. Rozvoj fakulty 

Rozvoj fakulty v roku 2019 prebiehal naďalej 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 – povinné 

predmety II. a III. r., 

- pravidelne sa vyhodnocujú študentské ankety, výsledky sú zapracované do procesov 

fakulty s cieľom zvyšovania kvality, 

- pokračovalo sa v spolupráci s firmami a organizáciami, pričom boli vytvorené aj nové 

partnerstvá. 

 

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

Opatrenia: 

- fakulta získala oprávnenie realizovať vysokoškolské štúdium na II. st. VŠ v študijnom 

odbore 18. Informatika, študijný program Aplikovaná informatika na dennej a externej 

forme štúdia, 

- fakulta získala oprávnenie realizovať vysokoškolské štúdium na III. st. VŠ v študijných 

odboroch 22. Matematika a 18. Informatika, študijný program Teória vyučovania 

matematiky a informatiky na dennej forme štúdia. 

 

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

študentov 

Opatrenia: 

- získanie oprávnenia realizovať študijný program na II. st. VŠ (18. Informatika) a III. st 

VŠ (22. Matematika a 18. Informatika) pravdepodobne pozitívne ovplyvní záujem aj na 

I. stupni, pričom od septembra 2020 sa plánuje fakulta prijať študentov aj na novo-

akreditované študijné programy, 

- pokračujúca spolupráca v realizácii spoločných študijných programov na I. st. VŠ ( 

úspešne odštartovaný II. r. ŠP Rozvoj vidieka spoločne s Univerzitou Szent István, snaha 

o otvorenie I. r. spoločného ŠP Obchod a marketing v spolupráci s Univerzitou Corvinus 

v Budapešti), 

- 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. 

 

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

Opatrenia:  

- rozvoj existujúcich partnerstiev (X-CULTURE projekt, Exxon Mobil, Ilex Systems Zrt., 

ARRIVA a.s.) a nové partnerstvá (OVB Allfinanz) 



Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2019 

45 

 

- uzatvorenie zmlúv na spoluprácu v oblasti odbornej prax a uzatvorenie ďalších 

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

- pokračovanie v Štipendijnom programe excelentnosti Pallas Athéné - štipendium  získalo 

50 študentov EF UJS. 

- získanie finančných zdrojov na finančných zdrojov na čiastočné financovanie štipendií I. 

a II. r doktorandov ŠP EMPdd  

 

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 2019 na organizácii medzinárodných vedeckých podujatí – 

napr. 24. STREDOEURÓPSKA KONFERENCIA Z TEÓRIE ČÍSEL, alebo  

KARPATSKOKOTLÍNSKÁ GEOPOLITICKÁ KONFERENCIA, 

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

a vývoja s Univerzitou Corvinus v Budapešti, s Univerzitou Óbudai a s Univerzitou Szent 

István v Gödöllő. 

- bolo podaných oproti r. 2018 viac vedecko-výskumných projektov, zintenzívnila sa práca 

v projektovej oblasti, tvoriví zamestnanci fakulty sa zapájali do riešenia projektov VEGA 

a KEGA projektu, úspešné boli výskumné projekty vo fonde podpory na kultúru 

národnostných menšín (KULTMINOR) a vo výzvach nadácií Pallas (PADE, PAIGEO). 

Prebiehala realizácia projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

(zdroje ERDF) s názvom Podpora výskumno-vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho 

v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. 

 

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

Opatrenie: 

- pokračujúci výskum v oblasti robotiky v IRC, 

- realizácia projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (zdroje ERDF) 

s názvom Podpora výskumno-vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti Digitálne 

Slovensko a kreatívny priemysel. 

 

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 aj 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:  
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- v priebehu roka bola podpísaná Erasmus+ medziinštitucionálna dohoda o výmene 

študentov a zamestnancov s poľskou vysokoškolskou inštitúciou Koszalin University of 

Technology v meste Koszalin, 

- v roku 2019 sa zúčastnilo z EF UJS na akademických mobilitách 50 zamestnancov 

s celkovým počtom 262 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+ (37 zamestnancov) a 

Stredoeurópskeho výmenného programu univerzitných štúdií CEEPUS (13 

zamestnancov), 

- Na EF UJS bolo realizovaných spolu 106 zahraničných študentských mobilít v rámci 

medzinárodného vzdelávacieho programu Erasmus+ (64 študentov), Stredoeurópskeho 

výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS (5 študentov) a štipendijného 

programu Makovecz (37 študentov). 

 

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, 

- počet zahraničných študentov na EF UJS sa v roku 2019 zvýšil. 

 

Strategický cieľ 3.3: Podpora internacionalizácie vedy a výskumu 

Opatrenie:  

- bol podaný projekt v rámci výzvy Interrreg SKHU V-A, 

- boli uzatvorené zmluvy o vykonaní výskumných úloh so zahraničnými partnermi. 

 

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: 

- spolupráca s referentom PR univerzity.  

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

zámerov, prioritami a úlohami univerzity 

Opatrenia: 

- Počet vyhlásených výberových konaní na obsadenie funkcií vysokoškolských učiteľov 

bolo spolu 23 (+2 výsk. pracovník), 

- zvýšil sa evidenčný prepočítaných počet zamestnancov kategóriách profesor a docent 

s DrSc o 1,5 a ostatní učitelia s PhD., CSc. o 2,75, prepočítaný počet učiteľov bez vedeckej 

hodnosti sa znížil o 2. 
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 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: 

- web. stránky fakulty sú neustále aktualizované, na informovanie akademickej obce sú 

používané aj TV prístroje umiestnené na chodbách, 

- zamestnanci boli vyškolení na ochranu osobných údajov a na dôležitosť GDPR a vhodné 

riešenia na dodržiavanie zákona 18/2018 Z.z., 

- bola vybudovaná nová webová stránka na základe požiadaviek fakulty pre potreby 

zabezpečenia evidencie konferencií, 

- zamestnanci sú neustále informovaní o hrozbách – napr. phising, počet úspešných útokov 

sa znížil.  
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XI. Medzinárodné aktivity fakulty  

  V roku 2019 EF UJS pokračovala v upevňovaní partnerstiev v rámci programu 

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

študentov a zamestnancov s poľskou vysokoškolskou inštitúciou Koszalin University of 

Technology v meste Koszalin. 

 

Mobilita zamestnancov 

 

Vyslaní zamestnanci 
V roku 2019 sa  zúčastnilo z EF UJS na akademických mobilitách 50 zamestnancov s 

celkovým počtom 262 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+ (37 zamestnancov) a Stredoeurópskeho výmenného 

programu univerzitných štúdií CEEPUS (13 zamestnancov). 

  Najvýznamnejší podiel učiteľských mobilít na EF UJS bolo realizovaných v rámci 

programu Erasmus+ kľúčovej akcie KA103 v programových krajinách. 25 mobilitných aktivít 

za účelom výučby sa uskutočnilo v letnom semestri akademického roka 2018/2019 a 11 

uvedených aktivít v zimnom semestri akademického roka 2019/2020. Uvedené mobility boli 

finančne podporené z projektov programu Erasmus+ (2018-1-SK01-KA103-045969 a 2019-1-

SK01-KA103-060384). Celková dĺžka učiteľských mobilít bola 178 osobodní. 

  Zamestnanci EF UJS, okrem mobilít programu Erasmus+, realizovali 13 zahraničných 

mobilít cez výmenný program CEEPUS v dĺžke 79 osobodní. V hodnotenom období 

vycestovalo 12 učiteľov v letnom semestri akademického roka 2018/2019 v rámci schválenej 

siete CIII-PL-0701-06-1819 s názvom Engineering as Communication Language in Europe 

11 učiteľov (do Poľska na Technologickú univerzitu v Koszalíne 5, na Technickú univerzitu 

v Krakove 2, a Technickú univerzitu v Gdańske 1 a 3 učitelia do Maďarska na Univerzitu 

v Nyíregyházi), a 1 učiteľ v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 do Poľska na 

Univerzitu informačných technológií a manažmentu v Rzeszowe. V rámci siete CIII-HU-

0019-13-1819 s názvom International Cooperation in Computer Science 1 učiteľ vycestoval 

v letnom semestri akademického roka 2018/2019 do Chorvátska na Univerzitu Rijeka. 

  EF UJS realizovala najvyšší percentuálny podiel mobilít k celkovému počtu vyslaných 

zamestnancov UJS (61%). Všetci učitelia absolvovali mobilitu na základe vopred dohodnutého 

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

Maďarsko (56%), Poľsko (22%), Česká republika (10%), Rumunsko (8%) a Chorvátsko (4%).   

 

Prijatí zamestnanci 
  EF UJS v roku 2019 prijala celkom 34 zamestnancov zahraničných inštitúcií, ktorí 

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

Erasmus+ (73%), výmenného programu CEEPUS (24%) a Národného štipendijného programu 

(3%). Celková dĺžka pobytov v rámci výmenných programov bola 298 osobodní, t.j. 

v priemere 8,76 dní na jedného zamestnanca. 

  V rámci projektu KA103 cez program Erasmus+ bolo prijatých na EF UJS celkovo 25 

zahraničných hostí, z toho 13 učiteľov za účelom výučby (9 v letnom semestri akademického 

roka 2018/2019 a 4 v zimnom semestri akademického roka 2019/2020) a 12 zamestnancov za 

účelom školenia v letnom semestri akademického roka 2018/2019. Celková dĺžka učiteľských 

mobilít bola 61 osobodní, t. j. v priemere 4,69 dní na jedného učiteľa.   

  V rámci výmenného programu CEEPUS navštívilo EF UJS 8 zahraničných učiteľov, 

ktorí prednášali na fakulte cez 2 schválené siete UJS aj v rámci mimosieťovej mobility. 
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  V roku 2019 v rámci siete CIII-HU-0019-13-1819 s názvom International Cooperation 

in Computer Science boli prijaté 3 učitelia, z toho počas letného semestra akademického roka 

2018/2019 1 docent z Univerzity Palackého (CZ-Ostrava) a v zimnom semestri akademického 

roka 2019/2020 sme prijali 1 učiteľa zo Srbska (Polytechnical Engineering College, Subotica), 

1 z Chorvátska z Univerzity Rijeka. V rámci siete CIII-PL-0701-06-1819 s názvom 

Engineering as Communication Language in Europe EF navštívil 1 učiteľ z poľskej 

vysokoškolskej inštitúcie Technická univerzita v Koszalíne. Okrem toho EF prijala 

zahraničných učiteľov aj v rámci mimosieťovej „freemover“ mobility. V letnom semestri 

akademického roka 2018/2019 fakultu navštívili 2 učitelia z Maďarska (1 Óbuda Univerzity, 

1 z Univerzity I. Széchenyiho) a v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 prednášali 

na fakulte 2 docentky z maďarskej vysokoškolskej inštitúcie Óbuda Univerzita v Budapešti.   

  Zahraniční učitelia v rámci výmenného programu CEEPUS strávili na UJS spolu 67 

osobodní. Uvedení vyučujúci pochádzali z nasledujúcich krajín: Maďarsko (50%), Poľsko 

(12,5%), Česká republika (12,5%), Chorvátsko (12,5%) a Srbsko (12,5%).  

  V rámci Národného štipendijného programu (NŠP) EF prijala 1 zahraničného 

výskumníka z Maďarska z Debrecínskej univerzity na výskumný pobyt v trvaní 120 dní. 

 

Akademická mobilita študentov  

 

Vyslaní študenti 
Rok 2019 bol úspešný v realizácii študentských mobilít. Na EF UJS bolo realizovaných 

spolu 106 zahraničných študentských mobilít v rámci medzinárodného vzdelávacieho 

programu Erasmus+ (64 študentov), Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné 

štúdiá CEEPUS (5 študentov) a štipendijného programu Makovecz (37 študentov). 

Z celkového počtu vyslaných študentov fakulty v akademickom roku vycestovalo 44,3% žien 

(v počte 47 študentov). 

V rámci programu Erasmus+ kľúčového projektu KA103 Mobilita jednotlivcov medzi 

krajinami vycestovalo do zahraničia 64 študentov z EF UJS. Na študijnom pobyte sa zúčastnilo 

33 študentov (14 študentov v letnom semestri akademického roka 2018/2019 a 19 študentov 

v zimnom semestri akademického roka 2019/2020) s priemernou dĺžkou mobility 4,64 

mesiacov na študenta a priemernou výškou mesačného grantu 2146 Eur. Mobility boli 

realizované na základe platných medziinštitucionálnych dohôd s partnerskými univerzitami 

v Maďarsku (72,8%), Českej republike (15,2%), Chorvátsku (3%), Turecku (3%), Rumunsku 

(3%) a v Rakúsku (3%). 

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

študentov, o ktoré študenti EF UJS prejavili veľký záujem v roku 2019. EF UJS v priebehu 

roka 2019, v porovnaní s ostatnými fakultami UJS, vyslala najviac študentov na zahraničnú 

stáž v počte 31 (z toho 4 stáže v letnom semestri akademického roka 2018/2019 a 27 stáží 

v zimnom semestri akademického roka 2019/2020). Študenti strávili na pobyte v zahraničí 

spolu 102 osobomesiacov (v priemere 3,29 mesiacov) priemerným mesačným grantom na 

študenta 2117 Eur. V hodnotenom období sa uskutočnilo 31 absolventských stáží vo firmách 

v Maďarsku (93,5%) a v Česku (6,5%).  

V roku 2019 boli realizované na EF UJS zahraničné študentské mobility tiež cez 

program CEEPUS v celkovom počte 5. V rámci siete CIII-HU-0019-12-1819 - International 

Cooperation in Computer Science výmenného programu vycestovali 3 študenti v letnom 

semestri akademického roka 2018/2019 do Maďarska na vysokoškolské inštitúcie Univerzita 

Eötvösa Loránda a Segedínska univerzita. V rámci siete CIII-PL-0701-05-1819 s názvom 

Engineering as Communication Language in Europe EF vyslala 2 študentov na krátkodobý 

študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2018/2019 do Českej republiky 

(Technická univerzita v Brne) a 1 študenta v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 
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do Poľska (Technická univerzita v Koszalíne). Študenti strávili na zahraničných partnerských 

univerzitách spolu 15 osobomesiacov. 

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 celkovo 37 študentov z EF UJS do maďarských partnerských inštitúcií, v letnom 

semestri akademického roka 2018/2019 (23 študentov) a v zimnom semestri akademického 

roka 2019/2020 (14 študentov) na Univerzitu Istvána Széchenyiho (24 študentov) a na 

Univerzitu Miltona Friedmana (13 študentov) s priemerným trvaním 2,51 mesiacov. Priemerný 

grant študentov predstavoval 879,73 Eur na mesiac pobytu.  

Z pohľadu stupňa vzdelávania 6,6 % študentov vycestovalo do zahraničia z prvého 

ročníka 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 20,75% z druhého ročníka 1. stupňa 

vysokoškolského štúdia, 22,64% z tretieho ročníka 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 14,15% 

z prvého ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia, 18,87 % z druhého ročníka 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia a 13,21% študentov z 3. stupňa vysokoškolského štúdia. V rámci 

programu Erasmus+ z celkového počtu študentov vycestovalo 3,77% absolventov na stáž. 

 

Prijatí študenti 
EF UJS prijala v roku 2019 celkom 21 zahraničných študentov v rámci rôznych 

mobilitných programov. Najväčší záujem mali zahraniční študenti o študijné pobyty v rámci 

výmenného programu Makovecz (19 študentov). Na krátkodobé výmenné pobyty bolo 

prijatých 8 študentov v letnom semestri akademického roka 2018/2019 a 11 študentov 

v zimnom semestri akademického roka 2019/2020. 

 Zahraniční študenti boli prijatí z maďarských partnerských inštitúcií, a to z Univerzity 

Miltona Friedmena (17 študentov) a Pécsi Tudományegyetem (2 študenti). Študenti strávili 

spolu na fakulte 40 osobomesiacov. 

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

CEEPUS. Cez sieť CIII-PL-0701-06-1819 s názvom Engineering as Communication 

Language in Europe navštvil EF UJS 1 študent z poľskej vysokoškolskej inštitúcie Technická 

univerzita v Koszalíne, ktorí strávil na fakulte 30 dní (1 osobomesiacov).  

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

Sapientia (Rumunsko), ktorý absolvoval študijný pobyt na UJS v trvaní 3,9 mesiacov. 

Zahraniční študenti prichádzali z vysokoškolských inštitúcií z Maďarska (90,47%), 

Rumunska (4,76%), Poľska (4,76%) a strávili spolu na Ekonomickej fakulte 44,90 

osobomesiacov.  
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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 2019 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 

Podľa § 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 2018/2019 a v zimnom 

semestri akademického roka 2019/2020 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  

 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. 
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Graf 7 Vývoj počtu respondentov dotazníkového prieskumu na EF UJS 

 

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

2018/2019 

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

elektronicky sprístupnené od 15.3.2019 do 30.6.2019. V dotazníkovom prieskume na EF UJS 

sa zúčastnilo celkom 86 respondentov, t. j. 11,13% celkového počtu študentov EF UJS 

k 31.3.2019. Graf 8 znázorňuje percentuálne rozloženie respondentov podľa študijných 

programov EF UJS. 

 

Graf 8 Rozdelenie respondentov podľa študijných programov v letnom 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,EMPdd – Ekonomika a manažment podniku denné 

doktorandské) 

 

1.1 Hodnotenie úrovne výučby na EF UJS v letnom semestri akademického roka 

2018/2019 

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

úroveň výučby na EF UJS. Počet odpovedí bol 81. Hodnota váženého aritmetického priemeru 

odpovedí bola 2,19. Respondenti v rámci dotazníkového prieskumu mali možnosť vyjadriť 

svoj názor aj v textovej forme. Počet textových odpovedí bol 124. Prednosti výučby na EF UJS 
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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 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 2018/2019 

(v %) 

 

1.2 Hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov v letnom semestri akademického roka 

2018/2019 

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 2018/2019. Otázky dotazníka sa týkali najmä hodnotenia 

predmetov a odbornej činnosti vyučujúcich. 

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

akademického roka 2018/2019, 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 2018/2019 
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V dotazníkovom prieskume hodnotilo povinné predmety 12,34% študentov zapísaných 

na príslušné predmety. Priemerná hodnota hodnotenia povinných predmetov predstavuje 

hodnotu 2,28. V prípade povinne voliteľných predmetov, do hodnotenia sa zapojilo 13,58% 

študentov zapísaných na hodnotené predmety. Priemerná hodnota ich hodnotenia predstavuje 

hodnotu 1,68. Výberové predmety hodnotilo 8,71% študentov zapísaných na uvedenú skupinu 

predmetov, pričom priemerná hodnota ich hodnotenia predstavuje 1,93. Z hore uvedených 

údajov vyplýva, že študenti úroveň povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov 

hodnotia veľmi dobre a úroveň povinných predmetov dobre. 

 

Graf 11 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení vyučovaných predmetov 

na EF UJS v letnom semestri akademického roka 2018/2019 

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

ktorí sa zapísali na hodnotený predmet) 

 

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 2018/2019 
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Z grafu 12 vyplýva, že odborná činnosť vyučujúcich v prípade všetkých troch skupín 

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

voliteľných predmetov. Priemerná hodnota hodnotenia u týchto predmetov je 1,59. Uvedené 

predmety hodnotilo 36,92% zapísaných študentov. Najhoršie hodnotili študenti vyučujúcich 

v prípade výberových predmetov. Priemerná hodnota hodnotenia v uvedenom prípade je 1,70. 

V prípade povinných predmetov je priemerná hodnota 1,65 a percento hodnotiacich 

zapísaných študentov predstavuje 32,28%. Zo získaných hodnôt môžeme konštatovať, že 

študenti veľmi kladne hodnotia postup výučby a jeho obsahovú náplň, ako aj kreativitu a 

vystupovanie učiteľov. 

 

Graf 13 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení odbornej činnosti 

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

 
 (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. 

 

2 Výsledky študentskej ankety na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 

2019/2020 

V zimnom semestri akademického roka 2019/2020 boli dotazníky študentom EF UJS 

elektronicky sprístupnené od 1.11.2019 do 15.2.2020. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 

celkom 151 respondentov, t. j. 18,19% študentov EF UJS (k 31.10.2019). Nasledovný graf 

znázorňuje percentuálne rozloženie respondentov podľa študijných programov EF UJS. 

 

 

 

 

Graf 14 Rozdelenie respondentov podľa študijných programov v zimnom semestri 

akademického roka 2019/2020 (v %) 
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 (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 142. Hodnota váženého aritmetického priemeru 

odpovedí bola 2,20. 

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

2019/2020 (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 2019/2020. 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. 

Graf 16 Hodnotenie vyučovaných predmetov na EF UJS v zimnom semestri akademického 

roka 2019/2020 
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Graf 17 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení vyučovaných predmetov 

na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 

 

 (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 16,75% 

zapísaných študentov na predmety, ktorí označili kvalitu vyučovaných povinných predmetov 

hodnotou 2,20. V prípade povinne voliteľných predmetov odpovedalo na otázku 15,70% 

zapísaných študentov, ktorí ohodnotili úroveň týchto predmetov na 1,97. Výberové predmety 

hodnotilo 18,61% študentov zapísaných na predmety. Respondenti hodnotili kvalitu 

vyučovaných výberových predmetov v priemere hodnotou 1,77. 

 

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. 

Graf 18 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich na EF UJS v zimnom semestri 

akademického roka 2019/2020 
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Graf 19 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení odbornej činnosti 

vyučujúcich na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 

 
 (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 veľmi dobrá. Najlepšie hodnotili študenti vyučujúcich 

výberových predmetov, a to v priemere 1,83. Povinne voliteľné predmety hodnotili 

respondenti v najväčšom pomere hodnotiacich študentov ku zapísanému počtu študentov na 

predmety, a to 44,33%. 

 

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 2019 prerokovala stav 

vedeckovýskumnej činnosti 15. apríla 2019.  

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. 

b) Zamestnanci fakulty majú možnosť využívať e-zdroje cez vzdialený prístup, ktorý 

zabezpečuje CVTI SR. 

c) Koordinácia edičnej činnosti na fakulte – Edičná rada EF UJS zasadala aj v roku 2019, 

bol vyhodnotý edičný plán EF UJS za rok 2018 a zostavený schválený edičný plán 

fakulty na rok 2019   

d) 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. Formulár 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 ešte v roku 

2018 elektronický formulár, ktorý je dostupný na stránke fakulty: http://ef.ujs.sk/konf 

e) podpora prípravy a realizácie výskumných projektov - V roku 2019 sa zintenzívnila 

činnosť písania a podávania projektov, a získavania zdrojov na VaV. Fakulta podporuje 

prepojenie podávania vedeckých projektov s motivačným systémom zamestnancov. 

f) 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: 24. Stredoeurópska konferencia z teórie čísel; 

Karpatskokotlínská geopolitická konferencia; v rámci Týždňa vedy a techniky, 

organizáciou medzinárodnej vedeckej konferencie; až piatimi sekciami na XI. 

Medzinárodnej Vedeckej Konferencii a ďalšími odbornými podujatiami. 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. 

g) 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) 

 

  

mailto:sekretariatd@ujs.sk
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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 2019 

predstavuje sumár činností, ktoré fakulta vykonávala v roku 2019. 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. 2019 mala celkom 830 študentov. Na prvom stupni vysokoškolského 

štúdia na EF UJS študovalo 675 študentov (81%), na druhom stupni 138 (17%), na treťom 

stupni 17 študentov (2%). 

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

I. na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium): 

 v študijnom odbore 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), 

 v študijnom odbore 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment, spoločný študijný 

program Regionálny rozvoj na dennej forme štúdia (partnerskou univerzitou je Szent 

István Egyetem v Gödöllő), 

 v študijnom odbore 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. 

V akademickom roku 2019/2020 bola EF UJS oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium: 

I. na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium): 

 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment  

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), 

o spoločný študijný program Regionálny rozvoj na dennej forme štúdia 

(partnerskou univerzitou je Szent István Egyetem v Gödöllő), 

 v študijnom odbore 18. Informatika, študijný program Aplikovaná informatika 

na dennej forme štúdia. 

II. na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium): 
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 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika 

a manažment podniku na dennej forme štúdia. 

III. na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium): 

 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika 

a manažment podniku na dennej a externej forme štúdia. 

Fakulta v roku 2019 úspešne akreditovala 2 nové študijné programy: 

 na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium) v študijnom odbore 18. Informatika 

študijný program Aplikovaná informatika na dennej a externej forme štúdia, 

 na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) v študijných odboroch: 22. Matematika 

(hlavný št. odbor) a 18. Informatika (vedľajší št. odbor) študijný program Teória 

vyučovania matematiky a informatiky na dennej forme štúdia.  

 

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. 2019 bol 152: 

 Skupina A1: 0 publikácia 

 Skupina A2: 7 publikácií 

 Skupina B: 6 publikácií 

 Skupina C: 25 publikácií 

 Skupina D: 114 publikácií 

 Ekonomická fakulta pokračovala aj v roku 2019 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, 2 

výskumné projekty v roku 2019 boli financované zo zdrojov domácich vedeckých grantov 

(KEGA, VEGA, APVV), 1 výskumný projekt v roku 2019 bol financovaný 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 poľskou vysokoškolskou inštitúciou Koszalin 

University of Technology v meste Koszalin. V roku 2019 sa zúčastnilo z EF UJS na 

akademických mobilitách 50 zamestnancov s celkovým počtom 262 osobodní v zahraničí 

a bolo prijatých na EF UJS 34 zamestnancov zahraničných inštitúcií (298 osobodní). V roku 

2019 absolvovali študenti EF spolu mobilít 106. Na fakulte bolo realizovaných 64 

zahraničných študentských mobilít v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Erasmus 

+, v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS 5 a v rámci 

štipendijného programu Makovecz 37. V roku 2019 EF UJS prijala celkom 21 študentov 

v rámci rôznych mobilitných programov.  



Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2019 

63 

 

 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 15. 04. 2019 prerokovala a vzala na vedomie (stav za rok 2018). 

 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. 

 

 

Záver 

 

Výročnú správu o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2019 spracovali:  

 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.  

PhDr. Imrich Antalík, PhD.  

JUDr. Amália Fekete 

Mgr. Cyntia Puzsérová 

 

Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty UJS sa predkladá podľa 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 podľa 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 Nariadenia, smernice a príkazy dekana EF UJS v roku 2019 

 

Smernice dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho  

 

 Dodatok č. 1 k Smernici dekana č. 1/2018 o uskutočnení Excelentného štipendijného 

programu „PALLAS ATHÉNÉ“ 

 

Príkaz dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2019 

 

 Č. 1/2019 o podmienkach čerpania prázdnin doktorandov EF UJS 

 

 


