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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:  

Univerzitná 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 2016/17 a 2017/18 na prvom stupni štúdia možnosť 

študovať v dvoch 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. 

Vyučujúci EF UJS zabezpečujú časť štúdia spoločného študijného programu, druhá časť je 

zabezpečená vyučujúcimi partnerskej inštitúcie. Absolventi získajú diplom oboch 

inštitúcií. 

Fakulta zabezpečoval v akademickom roku 2016/17 a 2017/18 2 študijné programy na 

druhom stupni štúdia v súčasnosti.  Ekonomika a manažment podniku ponúka možnosť 

pokračovania v štúdiu pre absolventov prvého stupňa štúdia ekonomického zamerania. 

Absolvent študijného programu je schopný riešiť problémy nielen v podnikovo-hospodárskej 

praxi, ale aj v širšom kontexte manažovať, navrhovať riešenia a rozhodovať. Riadenie 

podniku je v súčasnosti zabezpečovaný už len pre posledné ročníky externej formy štúdia 

s cieľom pripravenia absolventov na manažérske rozhodovanie v malých a stredných 

podnikoch. 

Doktorandský študijný program EF UJS Ekonomika a manažment podniku sa zameriava 

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

vychovať vedeckých odborníkov v oblasti ekonómie pre tento región Slovenska. 

Fakulta okrem učiteľstva matematiky a informatiky zabezpečuje aj vyučovanie predmetov 

matematiky a informatiky pre ďalšie fakulty univerzity. 
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Fakulta svojimi študijnými programami okrem teoretických vedomostí ponúka možnosti 

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

na 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 sa 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. József Bukor, PhD.  

2. funkčné obdobie  dátum vymenovania: 01.09.2016    

                                                                               dátum ukončenia:      07.03.2018                                                                            

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:   

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

2. funkčné obdobie  dátum vymenovania: 01.10.2016  

                                                                               dátum ukončenia:       14.12.2017 

PhDr. Imrich Antalík, PhD.,  

1. funkčné obdobie dátum vymenovania:  15.12.2017 

 

Akademický senát EF UJS  
 

Predseda: Ing. Zoltán Šeben, PhD.   

funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020,  

začiatok funkcie predsedu od 11.05.2016,  

                                            zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS.  

Predsedníctvo: 

1. podpredseda: Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.  

funkčné obdobie od 03.11.2016 do 10.05.2020,  

začiatok funkcie 1. podpredsedu od 02.02.2017,  

                                      začiatok členstva od: 03.11.2016,  

                                      zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS. 

2. podpredseda: Bc. Barnabás Szabó  

funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2018,  

                                     začiatok funkcie 2. podpredsedu od 11.05.2016,  

                                      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, PhD.  

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,            

                                               zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS.   
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PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD. 

funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020,          

                                               začiatok členstva od 11.05.2016,            

                                               zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS.   

PhDr. Zsuzsanna Gódány 

funkčné obdobie od 03.11.2016 do 10.05.2020,  

                                               začiatok členstva od 03.11.2016,  

                                               zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce EF UJS. 

Bc. Ágnes Panyi                  

funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2018,  

                                               začiatok členstva od 11.05.2016,  

                                               zastupuje študentskú časť akademickej obce EF UJS.  

Mgr. Dávid Szabó               

funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2018,  

                                              začiatok členstva od 11.05.2016,  

                                              zastupuje študentskú časť akademickej obce EF UJS.  

Bc. Attila Konkoly              

funkčné obdobie od 11.5.2016 do 10.05.2018, 

                                             začiatok členstva od 11.05.2016,  

                                             ukončenia členstva dňa 20.09.2017,  

                                             zastupoval študentskú časť akademickej obce EF UJS.  

Adam Páldi                        

funkčné obdobie od 13.12.2017 do 10.05.2018,  

                                             začiatok členstva od 13.12.2017, 

                                             zastupuje študentskú časť akademickej obce EF UJS. 

 

Vedecká rada EF UJS  
 

        Meno a priezvisko:                     Funkčné obdobie:                         Pôsobí v oblasti:  

Predseda: 

RNDr. József Bukor, PhD.              od 01.09.2016 do 07.03.2017                 matematika  

RNDr. Peter Csiba, PhD.                         od 08.03.2017                                 matematika 

 

Interní členovia:   

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.                                                                      ekonómia  

prof. Dr. József Poór, DSc.                                                                             ekonómia  

prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.                                               informatika  

doc. RNDr. János Tóth, PhD.                                                                         matematika  

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

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

prof. Dr. László Józsa, CSc.                      od 30.11.2017                              ekonómia 

RNDr. József Bukor, PhD.                        od 30.11.2017                              matematika 

RNDr. Peter Csiba, PhD.                   od 15.03.2016 do 07.03.2017             matematika  

prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.   od 15.03.2016 do 31.08.2017             ekonómia  

 

Externí členovia:  

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.                                                                         ekonómia  

doc. Ing. Tomáš Dudás, PhD.                                                                         ekonómia  

doc. Ing. PhDr. Ladislav Mura, PhD.                                                             ekonómia  
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Disciplinárna komisia EF UJS pre študentov 
 

Predseda:  

Ing. Norbert Gyurián, PhD.                        zamestnanec  

 

Členovia:  

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.                 zamestnanec  

Ing. Zoltán Šeben, PhD.                              zamestnanec 

Bc. Barnabás Szabó                                    študent  

Mgr. Dávid Szabó                                       študent  

Mgr. Attila Konkoly – zastupoval študentskú časť akademickej obce EF UJS                                      

v období od 30.09.2016 - do 20.9.2017.  

 

 

Rada pre zabezpečovanie kvality vzdelávania na EF UJS  

 

Predseda:                                                        Funkčné obdobie: 

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.            od 11.04.2014 do 14.12.2017 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.                            od 15.12.2017 

 

Členovia:  

PhDr. Imrich Antalík,PhD. 

Ing. Zoltán Šeben, PhD.  

Ing. Andrea Tornóczi Nagy  

Bc. Ágnes Panyi 

Mgr. Szilárd Sánta, PhD.                                  od 24.01.2017 

RNDr. Peter Csiba, PhD.                             od 12.01.2017 do 07.03.2017 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.                         od 12.01.2017 do 14.12.2017 

 

 

Edičná rada EF UJS  

 

Predseda:                                                        Funkčné obdobie: 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.                             od 01.12.2015 do 01.12.2017 

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.            od 02.12.2017 do 14.12.2017 

PhDr. Imrich Antalík, PhD.                            od 15.12.2017 

 

Členovia:  

RNDr. Zoltán Fehér, PhD.   

Mgr. Andrej Hevesi   

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.   
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Fakultná komisia programu ERASMUS+  

 

Fakultný koordinátor: 

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.    

 

Katedroví koordinátori: 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.,  

Ing. Zoltán Šeben, PhD.       

PhDr. Imrich Antalík, PhD.  

Mgr. Szilárd Sánta, PhD.      

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. – od 20.04.2017.  

RNDr. Peter Csiba, PhD. – od 16.11.2016 do 07.03.2017. 

 

Súčasti EF UJS  

 

Katedra ekonomiky                     Funkcia:                         Funkčné obdobie:    

PhDr. Imrich Antalík, PhD.           vedúci katedry             od 11.11.2016 do 18.12.2017 

 

Katedra matematiky a informatiky  

RNDr. Peter Csiba, PhD.               vedúci katedry            od 01.12.2016 do 07.03.2017 

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. poverený vedením       od 10.03.2017 do 09.09.2017  

                                                       vedúci katedry             od 10.10.2017 

       Súčasť katedry: 

       Inteligentné robotické centrum EF UJS 

       RNDr. Peter Csiba, PhD.        poverený vedením       od 13.10.2016 do 07.03.2017        

       RNDr. Štefan Gubo, PhD.      vedúci                   od 10.03.2017 

 

Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie  
Mgr. Szilárd Sánta, PhD.               vedúci katedry             od 1.11.2014 

 

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 2017 
 

25. január 2017 

EKONOMIKA A VEDA – KONFERENCIA DOKTORANDOV  

Pod záštitou dekana EF UJS s cieľom založenia tradície sa konala dňa 25. januára 2017 prvá 

konferencia pre doktorandov pod názvom „Ekonomika a veda“. Na konferencii doktorandi 

mali možnosť prezentovať svoje výsledky polročného výskumu a prítomným dali možnosť 

nahliadnuť sa do svojich budúcich plánov a svojho smerovania  v rámci výskumu. Podujatie 

poskytlo vynikajúcu príležitosť na diskusiu, vzájomnú výmenu znalostí, názorov, 

prezentovanie výsledkov zahraničných výskumov z rôznych oblastí a na odborné rady pre 

ďalší postup vo výskume. Podujatia takéhoto charakteru významnou mierou prispievajú 

k sformulovaniu nových téz v rámci výskumu a rozvoja vedy v kontexte slovensko-

maďarských vzťahov.  

 

14. február 2017 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UJS 

Dňa 14. februára 2017 sa uskutočnil 

Deň otvorených dverí v Konferenčnom 

centre UJS. V aule  odzneli rôzne 

prednášky o univerzite, o fakultách, 

kým počas prestávky, resp. po 

ukončení prednášok záujemcovia mohli 

navštíviť stánky katedier jednotlivých 

fakúlt univerzity.   

Zamestnanci Ekonomickej fakulty UJS 

sa tiež zapojili do organizácie 

a uskutočnenia tejto akcie a svojimi 

prednáškami, vytvorením 2 stánok 

a svedomitou a oddanou prácou tiež 

prispeli k úspešnosti tohto podujatia  

  . 

 

 

Prednáška prof. Dr. Józsefa Poóra, 

PhD., zamestnanca Katedry 

manažmentu EF UJS 
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Katedra ekonomiky EF UJS a Katedra 

manažmentu EF UJS na spoločnom stánku 

privítali záujemcov a ochotne zodpovedali 

ich otázky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra matematiky a informatiky mala samostatný stánok, na ktorom pripravila pre 

záujemcov zadania zamerané na prehĺbenie logického myslenia a budúci informatici mohli sa 

bližšie  oboznámiť s drónmi určenými na fotografovanie a robotmi. 
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25- 27. február 2017 

ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV NA SÚŤAŽI "XVI. ESETTANULMÁNY 

MEGOLDÓ VERSENY" 

 

V dňoch 25.- 27. februára 2017 sa konala v meste Veszprém súťaž s názvom „XVI. 

Esettanulmány Megoldó Verseny“, zameraná na riešenie prípadových štúdií. Na súťaži sa 

reprezentovala aj Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho so svojim družstvom 

„StressFactory”, ktorého členmi boli študenti Adam Páldi, Alexandra Simon, Ádám Dávid 

Szabó a štvrtým členom bol outsider Krisztián Balogh.  

Súťažiace družstvá dostali za úlohu vyriešenie komplexného prípadového štúdia, na 

vyriešenie ktorého mali 24 hodín. Museli vypracovať podnikateľský plán, ktorý následne 

museli aj prezentovať. Študenti počas vypracovania podnikateľského plánu uskutočnili 

finančné, strategické a marketingové analýzy.  

Naše družstvo „StressFactory“ sa umiestnilo na 3. mieste. Študenti súťaže s príjemnými 

zážitkami a cennými skúsenosťami sa vrátili domov. 

 

2- 4. marec 2017 

POHÁR UNIVERZÍT KARPATSKEJ KOTLINY 

 

Reprezentanti UJS vo futsale a 

v basketbale sa zúčastnili na podujatí 

„Pohár univerzít Karpatskej kotliny“. 

Veľkolepé podujatie bolo organizované 

v dňoch 2.- 4. marca 2017 Univerzitou 

ELTE v Budapešti. 

 

 

 

Naše družstvo v basketbale sa umiestnilo 

na 3. mieste a vo futsale na 9. mieste zo 16 

družstiev. 
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Ekonomickú fakultu UJS reprezentovali: 

Halász Norbert, 1. +PHMdb,     

Debnárik József, 3.PHMdb,   

Krupánszky Kornél, 1.+PHMdb,  

Domonkos Patrik, 1. +PHMdb,  

Csápai Szilárd, 3.PHMdb,     

Dohorák Krisztián, 2.AIdb, 

Sánka Gábor, 1.+EMPdm,        

Baša Patrik 2. PHMdb,          

 

Csúz Bence, 3. PHMdb, 

Dodonka Máté Sándor, 2. AIdb,  

Fíge József,  1.+PHMdb,  

Fodor László, 1.+PHMdb,   

Páldi Adam, 2.PHMdb,         

Szabó Ádám Dávid, 2.PHMdb,  

Kürthy Igor, 1.+AIdb. 

 

08. marca 2017 

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS 

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. 

Selyeho schválil na svojom riadnom zasadnutí dňa 

08.03.2017 nasledovné uznesenie: 

Uznesenie 08/03/2017-1 

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. 

Selyeho zvolil kandidáta na dekana Ekonomickej fakulty 

Univerzity J. Selyeho menom RNDr. Peter Csiba, 

PhD.         . 

 

 

 

       

 

 

 

RNDr. Peter Csiba, PhD. 

 

09. marca 2017 

IV. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – FINÁLE 

 

Finále súťaže pre študentov stredných škôl s názvom IV. ŠÚŤAŽ V PRÍPRAVE 

PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU bola organizovaná Ekonomickou fakultou UJS a 

Študentskou samosprávou Ekonomickej fakulty UJS dňa 09. marca 2017 v Konferenčnom 

centre UJS. Hlavným cieľom súťaže bola príprava stredoškolákov na riešenie ekonomických 

výziev a na život, rozvíjanie podnikateľského ich myslenia formou hry. 

Súťažiaci pripravili rôzne podnikateľské plány, ako napr. plán hostinca, upratovacích služieb, 

mobilného kina, podnikania organizujúceho podujatia, ekologického čistenia áut, ale aj 

jazdiarne. 

Víťazmi súťaže sa stali nasledovné družstvá: 

1. miesto: GREENTECH (ekologické čistenie automobilov) – Stredná priemyselná škola, 

Komárno. 
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2. miesto: GOT (organizácia luxusných svadieb) - Stredná odborná škola rozvoja vidieka s 

VJM, Dunajská Streda. 

 

3. miesto: King Cleaners (upratovacie a čistiace služby) - Spojená škola SPŠ Jedlika Ányosa a 

Obchodná akadémia Nové Zámky. 

Zvláštnu cenu Združenia Mladých Maďarských Podnikateľov na Slovensku za „najlepší 

nápad” (mobilné kino) dostali členovia skupiny Csipet csapat zo Strednej školy obchodu a 

služieb v Komárne. 

Zvláštnu cenu skupiny ARRIVA za „najlepšie vypracovaný finančný plán” dostali členovia 

skupiny Pegazus z Obchodnej Akadémie vo Veľkom Mederi. 

 
 

 

 

5. apríla 2017 

UNIVERZITNÉ KOLO ŠVOČ 

Na Univerzite J. Selyeho sa 5. apríla 2017 

v akademickom roku 2016/2017 

uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ .  

 

 

V sekcii "Ekonomické vedy" boli 

prezentované práce na vysokej úrovni. 

Štvorčlenná porota pod vedením predsedu 

prof. Dr. Andrei Bencsik, CSc. pri 

hodnotení stanovila nasledovné poradie 

víťazov:  

1. Kamilla Sánta: Product placement: najúčinnejšia forma reklamy dnešnej doby, vedúci 

práce: PhDr. Erika Seres Huszárik, Katedra ekonomiky EF UJS 

2. Bc. Tamás Illés: Miestny obchod: primárny výskum v obci Komoča, vedúci práce:                

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD., Katedra ekonomiky EF UJS 

3. Bc. Réka Győző: Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v okolí obce Búč, vedúci 

práce:      

Ing. Ondrej Takáč, PhD., Katedra matematiky a informatiky 
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 „Prírodovedecká sekcia“ pod vedením predsedu poroty doc. RNDr. Ferdinánda Filipa, PhD. 

hodnotila práce prihlásených študentov, vrátane aj študentov Katedry matematiky 

a informatiky, ktorí tiež do tejto sekcie boli zaradení.  

Bc. Ladislav Berta, názov práce: A vörösfülű ékszerteknős bonctani bemutatása  

Bc. Márk Csóka, názov práce:    A Raspberry Pi miniatűr számítógépben rejlő lehetőségek  

(študent Katedry matematiky a informatiky EF UJS)                     

Bc. Gergely Labancz, názov práce: Rácspont perkoláció szimulációja  

(študent Katedry matematiky a informatiky EF UJS)                     

Bc. Szilárd Svitek, názov práce:  Matematikai tehetséggondozás a gimnáziumokban 

László Dávid Szabó, názov práce: A kombinatorika és a valószínűségszámítás strukturális                                                        

felépítésének áttekintése az általános iskolában  

Bc. Dávid Szalai, názov práce: Interaktív játék az algoritmikus gondolkodás és   

problémamegoldás fejlesztésére  (študent Katedry matematiky a informatiky EF UJS)                     

Bc. Mária Szenczi, názov práce: A kiválasztott póknemzettségek citogenetikai elemzése a                                                     

theridiidae és linyphidae családoknál 

Gabriela Vargová, názov práce: A Tornalján és környékén élő adoleszcens és felnőtt 

korosztály alvási szokásai 

Kinga Vas, názov práce: Adatok Bátka környékének flórájához. 

 

Víťazné práce boli nominované na prezentáciu na ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti 

žijúcich na Slovensku (FTDK) v Nitre.   

 

 

6. a 8. apríla 2017 

ÚČASŤ NA OTDK 

V dňoch 6. a 8. apríla 2017 sa konala Ekonomická sekcia 

XXXIII. OTDK, ktorú tohto roku organizovala 

Ekonomická fakulta Gyulu Kautza Univerzity Istvána 

Széchenyiho v Győri. Ekonomická fakulta Univerzity J. 

Selyeho bola zastúpená Tomášom Stirberom, ktorý 

prednášal v sekcii Svetové hospodárstvo. Jeho práca bola 

zameraná na analýzu medzinárodného obchodu medzi 

Európskou úniou a Čínou. Vedúci práce bol Dr. habil. 

Péter Karácsony, docent Ekonomickej fakulty UJS.  

 

 

 

27. apríla 2017 

ODOVZDÁVANIE CIEN ILEX INNOICON 

Študenti Inovačného manažmentu úspešne absolvovali skúšku prostredníctvom iLex 

innoICON v anglickom jazyku dňa 27. apríla 2017 na Ekonomickej fakulte Univerzity J. 

Selyeho. Osvedčenia o úspešnom ukončení skúšky odovzdal dekan Ekonomickej fakulty 

RNDr. Peter Csiba, PhD. spolu s generálnou riaditeľkou iLex Systems Zrt. Dr. Marianna 

Ritter. Odovzdaná bola i cena najinovatívnejšieho študenta, ktorú získala Ágnes Panyi 

a mimoriadna cena, ktorú si mohol prevziať Adam Páldi. 
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PhDr. Zsuzsanna Gódány,  RNDr. Peter Csiba, PhD., Ágnes Panyi,, ocenená študentka, 

Dr. Marianna Ritter a PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD. 

 

28. apríla 2017 

NÁVŠTEVA FIRMY AUDI HUNGARIA 

Študenti Ekonomickej fakulty dňa 28. apríla 2017 

navštívili firmu Audi Hungaria v Győri. Známa firma, na 

základe svojej diverzifikácie, kladie dôraz na výrobu 

motorov, výrobu náradia a na montáž osobných 

automobilov. Na začiatku exkurzie mali 

účastníci možnosť sa oboznámiť so 

založením a postupným vývojom 

spoločnosti v meste Győr. Následne mali 

možnosť vidieť montáž osobných áut 

značky Audi. Vďaka exkurzii bolo možné 

vidieť základné oblasti podnikového 

hospodárstva v praxi, ako napr. základy 

logistiky, skladovanie, transformačný 

proces podniku a pod. Firma Audi 

Hungaria môže byť výborným 

rozhodnutím aj pre absolvovanie odbornej 

praxe, nakoľko firma už niekoľko rokov 

propaguje svoj absolventský program. 

18. mája 2017 

VÝJAZDOVÉ STRETNUTIE MAĎARSKEJ AKADÉMIE VIED 

 

Výjazdové stretnutie   "Pracovnej skupiny Non 

profit a verejný  marketing"  IX. Sekcie 

Marketingu  Maďarskej Akadémie Vied, ktorej 

predsedom je profesor  našej Univerzity prof Dr. 

Józsa László, CSc., sa konalo 18. mája 2017 na 

Univerzite J. Selyeho. Konferencie sa zúčastnilo 

dvadsať výskumníkov tejto oblasti z mesta 

Miskolc, Szeged, Veszprém, Győr a samozrejme 

z Komárna. Prednášky sa týkali budúcnosti 

neziskového marketingu, motivácie zahraničných 
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študentov, športového marketingu, 

typických marketingových modelov 

štátnej správy a efektivity vzdelávania 

zamestnancov verejnej správy. 

Konferencia podporovaná Univerzitou 

J. Selyeho dala výnimočnú príležitosť 

nielen na  výmenu  profesijných 

nápadov a odborných názorov,  ale aj na 

spoznanie univerzity. 

  

 

29. - 31. mája  a 19 - 22. júna 2017 

ŠTÁTNE SKÚŠKY NA EF UJS 

 

Koncom mája a júna 2017 sa 

uskutočnili magisterské a bakalárske 

štátne skúšky na Ekonomickej fakulte 

UJS nasledovne: 

 Magisterské štátne skúšky sa 

konali v dňoch 29. až 31. mája 

2017  

- celkový počet zúčastnených 

študentov: 91, z toho 

neprospeli 5 študenti.  

 Bakalárske štátne skúšky sa 

konali v dňoch 19. až 22. júna 

2017 nasledovne: 

- Aplikovaná informatika, denné bakalárske – počet zúčastnených študentov: 14. 

- Podnikové hospodárstvo a manažment, denné a externé bakalárske – celkový počet 

zúčastnených študentov: 71, z toho neprospeli 6 študenti.    

 

30. júna 2017 

NÁVŠTEVA IBM INNOVATION 

CENTRA 

Pedagógovia EF UJS a študent Adam Páldi, 

ktorý bol ocenený zvláštnou cenou v rámci 

predmetu „Manažment inovácií“, navštívili 

30.júna 2017 IBM Innovation Center v 

Budapešti, kde sa mali možnosť stretnúť 

s Ferencom 

Pongráczom,  riaditeľom  divízie IBM 

juchovýchodná Európa  a generálnou 

riaditeľkou iLex Systems a.s. ,  dr. Mariannou Ritter. V rámci stretnutia mali možnosť 

oboznámiť sa s prezentáciou techniky Design Thinkig a nahliadnuť do každodenného života 

firmy IBM Hungary a.s.  a osobne sa stretnúť  s generálnym riaditeľom  Petrom Rehusom. 
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6. a 7. júla 2017 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV NA EKONOMICKEJ FAKULTE 

UNIVERZITY J. SELYEHO 

Na Ekonomickej fakulte sa slávnostné 

odovzdanie diplomov konalo v dňoch 

6. a 7. júla 2017 v aule Konferenčného 

centra UJS. Úspešne ukončilo štúdium 

a získalo diplom celkovo 158 

absolventov (na bakalárskom stupni 

štúdia absolvovalo študijný program 

Aplikovaná informatika 14 

absolventov, študijný program 

Podnikové hospodárstvo a manažment 

62 absolventov, na magisterskom 

stupni štúdia študijný program 

Ekonomika a manažment podniku 63 

absolventov a študijný program Riadenie podniku 19 absolventov). Cenu najlepšej 

bakalárskej práce získal Matej Marchyn. Cenu najlepšej magisterskej práce a cenu rektora za 

najlepšie študijné výsledky získala Annamária Moravčíková. 
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04. - 09. septembra 2017 

ZÁPISY NA ŠTÚDIUM NA EKONOMICKEJ FAKULTE UJS NA AKADEMICKÝ 

ROK 2017/2018 

V dňoch 4. až 9. septembra 

2017 sa uskutočnili zápisy na 

štúdium na Ekonomickej fakulte 

na akademický rok 2017/2018 

v Konferenčnom centre UJS. Na 

štúdium na EF UJS sa zapísalo 

694 študentov. Vedenie fakulty 

praje študentom, zapísaným do 

prvých a vyšších ročníkov, veľa 

úspechov k ich štúdiu. 

 

12. - 13. septembra 2017 

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA UJS  

Na Univerzite J. Selyeho sa v dňoch 12. – 13. septembra 2017 konala Medzinárodná vedecká 

konferencia s názvom "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia", ktorej 

úspech  a uznanie rastie z roka na rok a vytvára tak priestor pre širokú a odbornú verejnosť na 

vzájomnú výmenu výsledkov výskumov a odborných skúseností. Vďaka aktívnej 

organizačnej práce sa do sekcie ekonomických vied tohto roku prihlásilo 60 účastníkov. Na 

dvojdňovom rokovaní si záujemcovia mohli vypočuť 40 prednášok, týkajúcich sa rôznych 

spoločenských a ekonomických trendov, väzieb 21. storočia. 

Do sekcie „Moderné informačno-komunikačné technológie a ich úloha vo vede a vo 

vzdelávaní vied“ sa prihlásilo 15 účastníkov. Rokovanie sekcie sa uskutočnilo 13. septembra 

2017, na ktorom si záujemcovia mohli vypočuť 11 zaujímavých prednášok z oblasti 

výpočtovej techniky, robotiky, didaktiky matematiky a informatiky, ochrany kultúrneho 

dedičstva, data mining a geofiziky. 

 

14. septembra 2017 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 14. 

AKADEMICKÉHO ROKA NA UJS 

a INAUGURÁCIA DEKANA EF UJS 

 

Dňa 14. septembra 2017 sa konalo otvorenie 

akademického roka 2017/2018 na UJS.  

 

Naša univerzita je jediná  vysoká škola na 

Slovensku, na ktorej vyučovacím jazykom je 

maďarský jazyk a jediná štátom založená 

vysoká škola v Karpatskej kotline, na ktorej vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej 

menšiny. Atmosféru podujatia umocnil i slávnostný akt inaugurácie rektora Univerzity J. 
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Selyeho, Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. a inaugurácia dekana Ekonomickej 

fakulty Univerzity J. Selyeho, RNDr. Petra Csibu, PhD., ktorý od 8. marca 2017 zastáva 

funkciu dekana Ekonomickej fakulty UJS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostný sľub RNDr. Petra Csibu, PhD., dekana EF UJS 

 

9. októbra 2017 

ZASADNUTIE AKADEMICKEJ OBCE EKONOMICKEJ FAKULTY UNIVERZITY 

J. SELYEHO 

Zasadnutie Akademickej obce 

Ekonomickej fakulty 

Univerzity J. Selyeho sa 

konalo  9. októbra 2017 o 

13:00 hodine v Konferenčnom 

centre UJS. Zasadnutie, ktoré 

bolo venované kľúčovým 

témam týkajúcich sa 

fungovania fakulty, poctil 

svojou účasťou popri 

pedagogických a ostatných 

zamestnancov a študentov 

fakulty aj rektor univerzity 

UJS Dr. habil. PaedDr. György 

Juhász, PhD.. Dekan fakulty 

RNDr. Peter Csiba, PhD. privítal prítomných a poukázal na výsledky legislatívnych procesov 

na fakulte za posledný polrok. Na zasadnutí boli prezentované platné kritériá na hodnotenie 

úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej 

akreditácie činností vysokej školy z oblasti výskumu Ekonómia a manažment a Informatické 

vedy, automatizácia a telekomunikácia (z roku 2014). Bolo zvýraznené aj to, že v 

nasledujúcich akreditáciach kritériá pravdepodobne budú silnejšie. Dekan vyhodnotil aj 

doterajšiu činnosť a výstupy fakulty v uvedených oblastiach podľa platných kritérií. Na 

zasadnutí sa venovalo aj  dôvodom poklesu počtu študentov.  
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7. a 9. októbra 2017 

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA EF UJS 

Týždeň vedy a techniky v roku 2017 sa  na EF UJS niesol v znamení rôznych zaujímavých 

podujatí pre študentov fakulty a odbornú a širokú verejnosť, ktorí mali možnosť nahliadnuť sa 

do aktuálnych výziev informatiky, robotiky a on-line marketingového sveta, vidieť využitie 

drónov v praxi  a vypočuť si aj reálny príbeh úspechu firmy v medzinárodnom priestore. 

Dňa 7. 11. 2017 Levente Tamás, PhD. docent a výskumník z Technickej univerzity v Cluj-

Napoca (Rumunsko) predstavil najnovšie trendy a výzvy v oblasti robotiky. Zároveň 

poslucháčov oboznámil aj  s výsledkami niektorých rozvojových projektov jeho pracoviska: 

1) autonómne nasledovanie železničných koľajníc  pomocou drónu, 2) triedenie pomocou 

priemyselného robotu podľa vlastnosti 

žiaroviek a presun triedených výrobkov 

pomocou robota na konkrétne miesto so 

sledovaním priestorových prekážok a 

vytvorenie optimálnej trasy pri mapovaní 

terénu, 3) automatické samo zastavenie auta 

pri identifikácii prekážky senzorom. 

 

Prednášateľ doc. Levente Tamás, PhD., 

Technická univerzita v Cluj-Napoca 

Ing. Evelin Kissová a Mgr. Michal Vavro 

z firmy Ui42 digital s.r.o. predstavili úspešný 

príbeh start-up firmy, ktorá v súčasnosti 

prevádzkuje e-shop v mnohých krajinách 

Európy. Poslucháči si vypočuli možnosti on-

line marketingu a zoznámili sa fungovaním 

cenových porovnávačov (napr. heureka.sk) 

Ing. Evelin Kissová a Mgr. Michal Vavro z 

firmy Ui42 

Dňa 9. 11. 2017 RNDr. Štefan Gubo, PhD., vedúci Inteligentného robotického centra Katedry 

matematiky a informatiky EF UJS, vo svojej prednáške predstavil jednotlivé kroky procesu, v 

ktorom môže 2D-3D dátová fúzia 

vytvoriť farebný a metrický 3D 

model veľkého objektu. V rámci 

fúzie digitálne snímky  vyhotovené 

s profesionálnou kamerou DSLR 

boli vložené do 3D mračna bodov 

zaznamenaného laserovým 

skenerom. Boli predstavené 

výsledky dvoch dokončených 

výskumných úloh:  modely 

kostolov reformovanej cirkvi 

v Klížskej Nemej a  v Šamoríne. 
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Výskumný tím Inteligentného robotického centra EF UJS  predstavil terénnu prácu  drónov 

centra (DJI Phantom, DJI Inspire), za pomoci ktorých sa zhotovili fotky a video záznamy 

vonkajšej fasády brány do Novej pevnosti. Z údajov leteckej práce bude možné vytvoriť 3D 

model tejto kultúrnej pamiatky mesta Komárno. 

Doc. Ing. František Lipták, PhD., DrSc. a Ing. Kamil 

Mikulič, CSc., zástupcovia firmy I.D.C. Holding, a.s. 

predstavili koncepciu spojenia praxe a teórie na 

príklade konkrétnej firmy pod vedením pána Dr. h. 

c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassayho, DrSc., člena 

Európskej akadémie vied a umení, predsedu Dozornej 

rady I.D.C. Holding, a.s. 

 

 

Ing. Kamil Mikulič, CSc.  

 

 

 

doc. Ing. František Lipták, PhD., DrSc.  
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25. októbra 2017 

VÝROČNÁ KONFERENCIA PRACOVNEJ SKUPINY ZNALOSTNÉHO 

MANAŽMENTU 

 

Pracovná skupina Znalostného manažmentu Ekonomickej komisie Maďarskej akadémie vied 

(MAV) organizuje svoju každoročnú vedeckú konferenciu znalostného manažmentu. V 

priebehu posledných 13 rokov dostalo priestor množstvo domácich a zahraničných 

výskumníkov a prednášajúcich na prezentovanie teoretických a praktických skúsenosti z 

oblasti znalostného manažmentu. Záujem o danú problematiku neustále rastie, keďže 

spoločnosti a organizácie si uvedomujú význam využívania znalostného kapitálu a neustáleho 

rozvoja, zdieľania a uchovávania  vedomostí organizácie. Konferencia bola organizovaná za 

podpory Univerzity J. Selyeho dňa 25. októbra 2017 na Univerzite J. Selyeho v 

Komárne.                         

Témou konferencie bola "Priemysel 4.0 - Najnovšia výzva v oblasti znalostného 

manažmentu".  

 

 
Účastníci konferencie znalostného manažmentu 

 

 

1. až 2. decembra 2017 

XII. KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI pre 

ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU 

XII. Konferencia ŠVOČ (Študentská vedecká odborná činnosť) pre študentov maďarskej 

národnosti žijúcich na Slovensku sa konala 1. až 2. decembra 2017 na Fakulte 

stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Ekonomickej sekcie sa zúčastnili 3 študenti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho, 

menovite Kamilla Sánta, Tamás Illés a Attila Szeif. Na základe rozhodnutia poroty 

I. miesto Ekonomickej sekcie XII. ŠVOČ získala Kamilla Sánta so svojou prácou pod 

názvom: Umiestňovanie produktov — najefektívnejšia forma reklamy (?) (vedúci práce: PhDr. 

Erika Seres Huszárik), a porota zároveň  navrhla jej postup do ďalšieho kola ŠVOČ - Národná 

vedecká aktivita študentov (OTDK). 

II. miesto získal Tamás Illés so svojou prácou pod názvom: Miestny obchod — primárny 

výskum v obci Komoča (vedúci práce: PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.). 
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III. miesto sekcie získal Attila Szeif so svojou prácou pod názvom: Ekonomická analýza 

vplyvov nežnej revolúcie cez príklad vyšehradskej štvorky (vedúci práce: Dr. habil Ing. Péter 

Karácsony, PhD.). 

K dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme našim študentom a do budúcnosti im želáme 

veľa síl a vytrvalosti, a ďakujeme im za prácu, ktorou prispeli k dobrej povesti našej 

Univerzity J. Selyeho a Ekonomickej fakulty. 

 
Výhercovia XII. konferencie ŠVOČ 

v sprievode PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD., odborného asistenta EF UJS 
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Zasadnutia Akademického senátu Ekonomickej fakulty UJS 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 02. februára 2017 

Program zasadnutia:  

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

2. Štatút Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho  

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

2016  

4. Voľba podpredsedu zo zamestnaneckej časti AS EF UJS  

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

6. Rôzne 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 23. februára 2017 

Program zasadnutia:  

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

2. Podmienky prijatia na Ekonomickú fakultu UJS na akademický rok 2017/2018 - 

magisterské štúdium  

3. Spoločné programy: Obchod a marketing (denné bakalárske), Rozvoj vidieka (denné 

bakalárske), Inžinierska informatika (denné magisterské)  

4. Zástupca študentov určený študentskou časťou AS EF UJS prizvaný na rokovanie vedeckej 

rady Ekonomickej fakulty o návrhu študijných programov.  

5. Rôzne 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 08. marca 2017 

Program zasadnutia:  

1. Voľby dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 20. apríla 2017 

Program zasadnutia: 

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

2. Organizačný poriadok EF UJS 

3. Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na EF UJS pre 

akademický rok 2017/2018 

4. Návrh člena Vedeckej rady EF UJS 

5. Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty UJS za rok 2016 

6. Rokovací poriadok AS EF UJS 

7. Rôzne 

 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 07. septembra 2017 

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 2018/2019.  

3. Štatút Študentskej samosprávy Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho.  

4. Rôzne:  

     voľba člena Vedeckej rady EF UJS 

     členstvá študentov v študentskej časti AS EF UJS 
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Zasadnutie AS EF UJS dňa 14. novembra 2017  

Program zasadnutia:  

1. Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej fakulty 

Univerzity J. Selyeho, harmonogram. 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 13. decembra 2017 

Program zasadnutia:  

1. Vyhodnotenie výsledkov doplňujúcich volieb kandidátov na členstvo v študentskej 

časti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho 

 

Zasadnutie AS EF UJS dňa 14. decembra 2017 

Program zasadnutia:  

1. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekana: Prodekan pre vedeckovýskumnú 

činnosť na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho, kandidát: PhDr. Imrich Antalík, PhD. 

 

 

                          Zasadnutie Akademického senátu Ekonomickej fakulty UJS 
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Zasadnutia Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UJS 

Internetové hlasovanie členov VR EF UJS v dňoch 01. januára 2017 a 02. februára 2017 

Predmet hlasovania: návrhy 4 voliteľných predmetov 

 

Zasadnutie VR EF UJS dňa 02. marca 2017 

Program zasadnutia VR EF UJS 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

2. Schválenie návrhu nových študijných programov realizovaných v spolupráci s univerzitami 

z Maďarska 

 

Zasadnutie VR EF UJS dňa 28. apríla 2017 

Program zasadnutia VR EF UJS: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Schválenie Rokovacieho poriadku VR EF UJS 

3. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na EF UJS 

4. Schválenie školiteľov dizertačných prác na EF UJS pre akademický rok 2017/2018 

5. Schválenie členov štátnicových komisií pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské 

štúdium a rigorózne konanie) na štátnych skúškach EF UJS v akademickom roku 2016/2017 

6. Schválenie členov štátnicových komisií pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske 

štúdium) na štátnych skúškach EF UJS v akademickom roku 2016/2017 

7. Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej  činnosti EF UJS za rok 2016 

8. Hodnotenie úrovne fakulty v oblasti vedy a výskumu EF UJS za rok 2016 

9. Rôzne 

10.Záver 

 

Zasadnutie VR EF UJS dňa 27. novembra 2017 

Program zasadnutia VR EF UJS 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Schválenie „Zásad rigorózneho konania na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho“ 

3. Schválenie voliteľného predmetu 

4. Rozvoj vedeckých časopisov EF UJS (Acta Oeconomica Universitatis Selye, Selye E-

studies) 

5. Rôzne 

6. Záver 
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na EF UJS sa aj v roku 2017 riadila zákonom, 

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

Štúdium na EF UJS bolo organizované prezenčnou metódou, a to dennou aj externou formou. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala z princípov činnosti univerzity v pedagogickej 

oblasti, ktoré univerzita uplatňuje pri napĺňaní svojho poslania, preto táto oblasť  predstavuje 

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

orientované predovšetkým na posilňovanie postavenia univerzity v národnom a európskom 

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

internacionalizáciu vzdelávania a tým akceptovateľnosť výsledkov výchovno-vzdelávacieho 

procesu na trhu práce v Slovenskej republike aj v zahraničí. Výchovno-vzdelávací proces sa 

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

Univerzita zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci viacerých akreditovaných 

študijných programov.  

  

a) Údaje o študijných programoch (prehľad programov) 

EF UJS zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie len v rámci akreditovaných študijných 

programov. V akademickom roku 2016/2017 bola EF UJS oprávnená realizovať 

vysokoškolské štúdium: 

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

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Podnikové 

hospodárstvo a manažment v dennej a externej forme, 

 9.2.9 Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika v dennej 

forme. 

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

 3.3.15 Manažment, študijný program Riadenie podniku v externej forme, 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Ekonomika 

a manažment podniku v dennej forme. 

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

Ekonomika a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment 

podniku v dennej a externej forme. 

 

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

štúdium: 

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

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Podnikové 

hospodárstvo a manažment v dennej a externej forme, 

 9.2.9 Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika v dennej 

forme. 

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

 3.3.15 Manažment, študijný program Riadenie podniku v externej forme, 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Ekonomika 

a manažment podniku v dennej forme. 
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III. na treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) v študijnom odbore 3.3.16 

Ekonomika a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment 

podniku v dennej a externej forme. 

 

Tabuľka 1 Realizované študijné programy na EF UJS v akademickom roku 2016/2017 

Ekonomická fakulta UJS 

Stupeň vysokoškolského štúdia Denné štúdium Externé štúdium Spolu 

1. stupeň 2 1 3 

2. stupeň 1 1 2 

3. stupeň 1 1 2 

 

V akademickom roku 2017/2018 získala EF UJS akreditáciu nových spoločných 

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

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Obchod a marketing v 

dennej forme (partnerskou univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem) 

 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment, študijný program Rozvoj vidieka 

v dennej forme (partnerskou univerzitou je Szent István Egyetem, Gödöllő). 

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

uchádzači o štúdium  študijného programu Ekonomika a manažment podniku majú možnosť 

pokračovať v štúdiu príslušného študijného programu aj v druhom a treťom stupni 

vysokoškolského štúdia. 

 

b) Údaje o študentoch a ich štruktúre 

 

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

k dátumu 31. 10. 2017. EF UJS mala k uvedenému dátumu 715 študentov. Na prvom stupni 

vysokoškolského štúdia na EF UJS študovalo 565 študentov (79,02%), na druhom stupni 131 

(18,32%), na treťom stupni 19 študentov (2,66%). Rozdelenie počtu študentov EF UJS 

k dátumu 31. 10. 2017 podľa stupňa štúdia znázorňuje graf 1. 

 

Graf 1 Rozdelenie počtu študentov podľa stupňa štúdia na EF UJS v roku 2017 
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Z uvedeného počtu študentov zo zahraničia pochádza 142 študentov (102 študuje v 

dennej a 40 v externej forme), t. j. 19,86% z celkového počtu. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom EF UJS dosiahla 57,04% zvýšenie počtu svojich zahraničných študentov (z počtu 81 

na 142). 

Porovnanie počtu študentov za rok 2017 s počtom v roku 2016 vykazuje mierne 

zníženie, celkovo je o 7 študentov menej ako v predchádzajúcom roku. Počet študentov za rok 

2017 v dennej forme štúdia sa zvýšilo o 2 študentov, v externej forme štúdia sa znížilo o 9 

študentov v porovnaní s rokom 2016. Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku je 

možné považovať uvedený vývoj za mierny úspech, ku ktorému významne prispela i 

marketingová stratégia univerzity. Vývoj počtu študentov EF UJS v rokoch od 2012 až 2017 v 

dennej a v externej forme štúdia znázorňuje graf 2. 

 

Graf 2 Vývoj počtu študentov EF UJS v rokoch 2012-2017 

 

 

c) Informácie o akademickej mobilite študentov 

 

Rozvoj odborných znalostí prostredníctvom akademickej mobility študentov môže 

viesť ku kvalitnému zamestnaniu, podnikateľskému zmýšľaniu, príťažlivej a naplňujúcej 

kariére a príležitostiam na nepretržité zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. V snahe 

reagovať na trendy v európskom meradle sa aj v roku 2017 prejavovala v európskom kontexte 

tendencia podporovať stále intenzívnejšiu spoluprácu v rámci európskych mobilitných 

programov. 

Študenti EF UJS aj v roku 2017 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, ktorý je podporovaný 

Ministerstvom ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest). Študenti 

boli informovaní o možnostiach absolvovať študijné pobyty a stáže v priebehu celého roka 

prostredníctvom informačných nástrojov univerzity (webová stránka úseku medzinárodných 

vzťahov Rektorátu, univerzitné média, nástenky), takisto prostredníctvom letákov a na 

pravidelne organizovaných informačných dňoch a workshopoch. 

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017

689
653

574 556 567 569

243
189 172 156 155 146

Denná forma

Externá forma



31 

 

V letnom semestri akademického roka 2016/2017 sa zapojilo do študijnej mobility 34 

študentov (14 študentov cez program Erasmus+, 4 študentov cez program Ceepus a 16 

študentov cez program Makovecz). V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa 

zapojilo do študijnej mobility celkovo 10 študentov. Študenti EF UJS majú možnosť sa 

zúčastniť aj na stážach cez programy Erasmus+, Ceepus, resp. Makovecz. Uvedenú možnosť 

využilo 6 študentov v letnom semestri akademického roka 2016/2017 a 4 študenti v zimnom 

semestri akademického roka 2017/2018. 

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

V roku 2017 o možnostiach štúdia UJS informovala študentov stredných škôl a 

verejnosť prostredníctvom: 

 webovej stránky univerzity a fakulty,  

 Dňa otvorených dverí,  

 priamych návštev stredných škôl, 

 Portálu vysokých škôl (www.portalvs.sk),  

 inzerátov v novinách s lokálnou a celoslovenskou pôsobnosťou,  

 inzercií v lokálnych rádiách. 

 

Termín podania prihlášok na 1. stupeň bol 31. 3. 2017, termín podania prihlášok na 2. 

stupeň a na 3. stupeň bol 30. 6. 2017. Vzhľadom k tomu, že sa nenaplnili plánované počty 

prihlášok, dekan EF UJS vyhlásil doplnkové kolo prijímacích konaní pre 1. stupeň, ktoré 

trvalo do 30. 6. 2017.  

V roku 2017 bolo na EF UJS na 1. stupni vysokoškolského štúdia prijatých na dennú 

formu štúdia 237 uchádzačov a na externú formu štúdia 52 uchádzačov. V prípade 

uchádzačov prijatých na dennú formu štúdia, bolo prijatých 150 uchádzačov na študijný 

program Podnikové hospodárstvo a manažment a 87 uchádzačov na študijný program 

Aplikovaná informatika. V porovnaní s rokom 2016, počet uchádzačov prijatých na 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia sa zvýšilo v dennej forme o 13,08%, v externej forme štúdia sa 

znížilo o 18,75%. Celkovo v roku 2017 bolo na EF UJS na 1. stupeň vysokoškolského štúdia 

prijatých o 19 uchádzačov viac (6,57%), ako v predchádzajúcom roku. 

 

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

v rokoch 2016 a 2017 
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Na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UJS sa zapísalo v akademickom roku 

2017/2018 na dennú formu štúdia 165 študentov a na externú formu štúdia 45 študentov. 

V porovnaní s rokom 2016 počet zapísaných novoprijatých študentov na 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia sa znížilo v dennej forme o 8,33% a v externej forme štúdia sa znížilo 

o 11,76%. Celkovo v roku 2017 bolo na EF UJS v 1. stupni vysokoškolského štúdia 

zapísaných o 21 študentov menej (9,09%), ako v predchádzajúcom roku. Počty prijatých 

uchádzačov a zapísaných študentov v rokoch 2016 a 2017 na 1. stupeň vysokoškolského 

štúdia znázorňuje graf 3. 

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

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

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

v predchádzajúcom roku. 

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

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

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

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

2017 na 2. stupeň štúdia ukazuje graf 4. 

 

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

v rokoch 2016 a 2017 
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Graf 5 Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov na EF UJS na 3. stupeň štúdia 

v rokoch 2016 a 2017 

 

 

e) Údaje o absolventoch 

 

V roku 2017 na EF UJS úspešne ukončilo štúdium spolu 186 absolventov. Z nich 95 

absolventov získalo titul bakalár (v skratke Bc.) a 91 absolventov titul magister (v skratke 

Mgr.). Z celkového počtu absolventov 152 získalo vysokoškolské vzdelanie na dennej forme 

štúdia, zvyšných 34 na externej forme štúdia. Rozdelenie počtu absolventov EF UJS 

končiacich štúdium v akademickom roku 2016/2017 je znázornený na grafe 6. 

 

Graf 6 Rozdelenie počtu absolventov EF UJS podľa stupňa vysokoškolského vzdelania 

v akademickom roku 2016/2017 
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f) Komentovaný prehľad úspechov študentov 

 

Študenti EF UJS sa pravidelne zúčastňujú na vedeckých podujatiach venovaných 

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

Zapájajú sa tiež do projektov a súťaží vyhlasovaných vybranými spoločnosťami hospodárskej 

praxe, bankami, resp. inými univerzitami. Študenti EF UJS v roku 2017 prezentovali svoju 

fakultu na medzinárodnej súťaži: 

- „XVI. Esettanulmány Megoldó Verseny“ - V dňoch 25.-27. februára sa konala 

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

prípadových štúdií v meste Veszprém, Členmi v súťažiacej skupine 

„StressFactory” boli Ádám Páldi, Alexandra Simon a Ádám Dávid Szabó. Štvrtým 

členom v skupine bol outsider Krisztián Balogh. 

- XXXIII OTDK (XXXIII. Národná ŠVOČ v Maďarsku) – V dňoch 6.-8. apríla 

2017 sa konala Ekonomická sekcia XXXIII OTDK (XXXIII. Národná ŠVOČ), 

ktorú tohto roku organizovala Ekonomická fakulta Gyulu Kautza Univerzity 

Istvána Széchenyiho v Győri. Mgr. Tomáš Stirber reprezentoval EF UJS. 

Do univerzitného kola Vedeckej aktivity študentov sa v letnom semestri 

akademického roka 2016/2017 zapojilo spolu 5 študentov. 

Bc. Illés Tamás, Bc. Győző Réka, Bc. Szeif Attila, Krupánszki Kornél, Sánta Kamilla. 

Na základe rozhodnutia poroty: 

I. miesto: Sánta Kamilla 

II. miesto: Bc. Illés Tamás 

III. miesto: Bc. Győző Réka 

  

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

Konferencií ŠVOČ aj študenta Bc. Attilu Szeif. 

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

maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku sa konala 1. až 2. decembra 2017 na Fakulte 

stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Ekonomickej sekcie sa zúčastnili 3 študenti Ekonomickej fakulty Univerzity J. 

Selyeho, Kamilla Sánta, Illés Tamás a Szeif Attila. Na základe rozhodnutia poroty, 

I. miesto Ekonomickej sekcie XII. ŠVOČ získala Kamilla Sánta so svojou prácou pod 

názvom: Umiestňovanie produktov - najefektívnejšia forma reklamy (?) (vedúci práce: PhDr. 

Seres Huszárik Erika), a porota zároveň navrhla jej postup do ďalšieho kola ŠVOČ - Národná 

vedecká aktivita študentov (OTDK). 

II. miesto získal Illés Tamás so svojou prácou pod názvom: Miestny obchod - 

primárny výskum v obci Komoča (vedúci práce: PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.). 

III. miesto sekcie získal Szeif Attila so svojou prácou pod názvom: Ekonomická 

analýza vplyvov nežnej revolúcie cez príklad vyšehradskej štvorky (vedúci práce: Dr. habil. 

Ing. Karácsony Péter, PhD.). 

K dosiahnutým výsledkom gratulovali študentom na ceremoniáli odovzdávania 

súťažných diplomov, na ktorom sa hrdo pýšili vedúci súťažných prác. 

 

g) Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 

Študenti EF UJS v roku 2017 získali nasledovné ocenenia: 

o Najlepšia bakalárska práca na EF UJS – Matej Marchyn – Názov bakalárskej práce: 

Generácia Z verzus trh práce. 
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o Najlepšia diplomová práca na EF UJS – Bc. Annamária Moravčíková – Názov 

diplomovej práce: Zhodnotenie finančného zázemia prostredníctvom 

ekonomických ukazovateľov a jeho vplyv na problém financovania vybraného 

komárňanského podnikateľského subjektu (A pénzügyi háttér gazdasági mutatókkal 

történő vizsgálata és annak hatása egy komáromi vállalat finanszírozási 

problémájára). 

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

Annamária Moravčíková – za najlepšie študijné výsledky počas magisterského 

štúdia. 
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 

EF UJS v roku 2017 neposkytovala žiadne formy ďalšieho vzdelávania.  
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej 

školy 
 

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.  

 

Na základe dát poskytnutých Univerzitnou knižnicou UJS je počet publikácií 

vykazovaných v roku 2017 Ekonomickou fakultou v jednotlivých publikačných kategóriách k 

31.03.2018 uvedený v Tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2 Publikačná činnosť EF UJS v roku 2017 vykazovaná k 31.03.2018 

Kategória 
Počet 

publikácií 

Zmena  

(r. 2017 - r. 2016) 

Skupina A1  AAA, AAB, ABA, ABB 2 0 

Skupina A2  

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

EAI, CAA, CAB, EAJ 
4 -3 

FAI 8 6 

Skupina B  

ADC, BDC 5 0 

ADD, BDD 0 0 

CDC, CDD 0 0 

Skupina C  

ADM, ADN, AEM, AEN 24 -1 

BDM, BDN, CBA, CBB 0 0 

Skupina D  Ostatné 119 -16 

Spolu 162 -14 

 

Celkový počet publikácií sa oproti roku 2016 znížil o 14 publikácií. Prepad oproti roku 2016 

sa zaznamenal v kategórii D – Ostatné publikácie, ktoré však majú najnižšiu dôležitosť 

v hodnotení fakulty.  

Ekonomická fakulta vydáva dva vedecké časopisy (ACTA OECONOMICA 

UNIVERSITATIS SELYE - tlačená forma, SELYE E-STUDIES – elektronická forma) 

s periodicitou dve čísla/rok.   

 

a) Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém 

 

Úspešnosť EF UJS a počet podaných domácich projektov v roku 2017 v jednotlivých 

výzvach: 

1. VEGA: (počet podaných nových projektov: 2 / počet podporených projektov: 0), 

úspešnosť: 0% 

2. KEGA: (počet podaných nových projektov: 1 / počet podporených nových 

projektov:0), úspešnosť: 0% 
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3. Iné domáce granty: projekty Úradu vlády SR v rámci výzvy Kultúra národnostných 

menšín (počet podaných projektov: 3 / počet podporených projektov: 0), úspešnosť: 0% 

4. Agentúra na podporu výskumu a vývoja: (počet podaných projektov: 3 / počet 

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

V roku 2017 bolo na fakulte riešených 0 projektov podporovaných z domácich grantových 

schém. Počet tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2017, ktorí sa participovali na riešení 

projektov VEGA alebo KEGA bolo 0.  

 

b) Informácie o projektoch podporovaných zo zahraničných grantových schém 

 

Finančné zdroje získané na výskumné projekty zo zahraničných grantových schém 

z ktorých fakulta financovala výskumnú činnosť boli v roku 2017 nasledovné: 

1. Nadácia Pallas Athéné Concordiae: Ekonomická fakulta využívala finančné 

zdroje získané na výskumnú činnosť v rámci projektu č. Z-15-190/2915-00 pod 

názvom „Podpora doktorandského štúdia a vedeckej činnosti výskumných skupín.“ 

2. 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“. 

 

Úspešnosť fakulty v ďalších grantových schémach bola nasledovná: 

 

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

podporených projektov: 0), úspešnosť: 0% 

 

c) Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov  

 

V roku 2017 EF UJS neuskutočňovala výskumnú činnosť na objednávku, v rámci 

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

 

d) Využitie dosiahnutých výsledkov z výskumnej činnosti 

 

Fakulta sa usilovala o zabezpečenie využitia dosiahnutých výsledkov výskumu v praxi 

aj v roku 2017. Formy diseminácie výskumných výsledkov boli spolupráca s praxou 

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

Katedry ekonomiky a Katedra manažmentu sa o šírenie svojich poznatkov usilujú najmä vo 

forme odborných stretnutí s praxou (v roku 2017 to boli najmä podujatia burzový simulátor, 

podujatie organizované spoločne s AmCham, súťaž v príprave podnikateľských plánov, 

návštevý podnikov).     

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.  
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e) Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 

 

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 2017 sa vykonávali 

výskumy v nasledujúcich oblastiach: 

a) triediace algoritmy – spracovanie dát pochádzajúcich z kamerového systému 

OptiTrack a zo senzorov umiestnených na niektorých robotoch (P3DX, Festo és 

Ethon), klasifikácia pomocou fuzzy hypermatrixov, SFIT (sekvenciálne fuzzy 

indexovacie tabule – pre inputy s fixnou dĺžkou), ESFIT (sekvenciálne fuzzy 

indexovacie tabule – pre inputy s variabilnou dĺžkou), 

b) spoznávanie objektov a priamok – vyhľadávanie a identifikácia robotov Nexus 

pomocou kamerového systému OptiTrack, 

c) aplikácia inteligentného priestoru - na základe obrázkov získaných pomocou 

kamerového systému OptiTrack sa vyhľadajú a identifikujú priamky, z ktorých sa 

pripraví 3D model, z ktorého sa identifikuje miesto a stav detektovaného robota, 

filtrácia dát pochádzajúcich zo senzorov robota, 

d) inteligentné regulátory – nekonvencionálne pohľady môžu byť riešením v adaptívnej 

regulácii silne nelineárnych a/alebo meniacich sa dynamických procesov a systémov.  

V roku 2017 bolo publikovaných desať publikácií v nadväznosti na výskumnú činnosť 

a prácu v IRC. 

 

f) Vnútorná grantová schéma UJS 

 

Na UJS od roku 2008 existuje Grantová rada, ktorá zverejňuje výzvy na UJS, hodnotí 

podané projekty, a riadi ich financovanie z vnútorných zdrojov UJS. V roku 2017 sa neudelili 

financie na vnútorné granty UJS. 
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VI. Habilitačné konanie 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 EF UJS 
  

  

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov EF UJS 
Cieľom riadenia ľudských zdrojov Univerzity J. Selyeho je vytvorenie prostredia 

podnecujúce systematické vzdelávanie ako aj rozvoj intelektuálneho kapitálu a priaznivá 

kvalifikačná štruktúra najmä pedagogických zamestnancov. V roku 2017 sa kládol dôraz 

hlavne na personálne obsadenie akreditovaných študijných programov kvalitnými 

pedagogickými zamestnancami a zabezpečenie garancie študijných programov vo všetkých 

troch stupňoch vzdelávania. Prepočítaný počet pedagogických EF UJS k 31.10.2017 bol spolu 

43,75. V kategórii docent bez DrSc. bol zaznamenaný nárast o 6,1%, v kategóriách profesori, 

docenti s DrSc., ostatní učitelia s PhD., CSc. a ostatní učitelia bez vedeckej hodnosti sme 

zaznamenali mierny pokles oproti roku 2016. Podrobnejšie údaje týkajúce sa pedagogických 

zamestnancov EF UJS sú znázornené v nasledujúcej tabuľke (v tabuľke je uvedený evidenčný 

prepočítaný počet pedagogických zamestnancov EF k 31. 10. 2016 a 31. 10. 2017): 

 

Tabuľka 3. Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov EF UJS 

 

 

2016 2017 

Evidenčný 

prepočítaný 

počet 

z toho 

ženy 

Evidenčný 

prepočítaný 

počet 

z toho 

ženy 

Profesori, docenti s DrSc. 7,6 2 7 2 

Docenti, bez DrSc. 7,4 0 10,15 1,5 

Ostatní učitelia s DrSc. 0 0 0 0 

Ostatní učitelia s PhD., CSc. 19,6 4,4 19,4 4,55 

Ostatní učitelia bez vedeckej hodnosti 8,55 6,3 7,2 5,6 

Spolu 43,15 12,7 43,75 13,65 

 

 

Kvalifikačný rast pedagogických a výskumných zamestnancov EF UJS 
V roku 2017 získal 1 pedagogický zamestnanec a 1 výskumný zamestnanec 

akademický titul PhD., 1 pedagogický zamestnanec po úspešnom absolvovaní habilitačného 

konania v príslušnom odbore získal titul Dr. habil., ktorý sa považuje za rovnocenný vedecko-

pedagogickému titulu docent a 2 pedagogickí zamestnanci získali titul profesor. 

  

Zhodnotenie výberových konaní EF UJS 
V roku 2017 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). Počet vyhlásených 

výberových konaní na obsadenie miest pedagogických zamestnancov bolo spolu 10, a to: 

 profesora v skupine študijných odborov 3.3. Ekonomika a manažment so zameraním 

vedeckej a pedagogickej činnosti na oblasť ekonómie – 1 výberové konanie, 

 profesora alebo docenta v skupine študijných odborov 3.3 Ekonomika a manažment 

so zameraním vedeckej činnosti a pedagogickej činnosti na oblasť ekonómie – 1 

výberové konanie, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie matematiky – 1 výberové konanie, 
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 profesora alebo docenta v skupine študijných odborov 3.3. Ekonomika a manažment 

so zameraním vedeckej a pedagogickej činnosti na ekonómiu – 1 výberové konanie, 

 profesora alebo docenta v skupine študijných odborov 3.3 Ekonomika a manažment – 

1 výberové konanie, 

 profesora alebo docenta v skupine študijných odborov 9.1 Matematika a štatistika – 1 

výberové konanie, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie matematiky – 1 výberové konanie, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie anglického jazyka pre ekonómov – 1 

výberové konanie, 

 asistent so zameraním na vyučovanie anglického jazyka pre ekonómov – 1 výberové 

konanie, 

 profesora v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku bolo – 1 

výberové konanie. 

 

Z celkového počtu výberových konaní bolo na funkčné miesta profesorov 4, na 

funkčné miesta docentov 2 a na ostatné miesta pedagogických zamestnancov 4. Do 

výberových konaní v roku 2017 sa prihlásilo celkom 8 uchádzačov. Priemerný počet 

uchádzačov na funkčné miesto profesora bol 0,5, docenta 1 a na miesto odborného asistenta 

a asistenta 1 uchádzač. Priemerný počet prihlásených, ktorí v čase výberového konania neboli 

v pracovnom pomere s univerzitou bol 1. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na 

dobu určitú bola v prípade profesorov 5 rokov, v prípade docentov 5 rokov a v prípade 

ostatných uchádzačov 1,5 rokov. Počet pedagogických zamestnancov, ktorí opätovne obsadili 

opätovne to isté miesto, bol 2, z toho funkčné miesto profesora 1 a ostatní 1. Počet miest 

obsadených bez výberového konania bol 9, z toho pedagogický zamestnanec nad 70 rokov 

0. Podrobnejšie údaje týkajúce sa zamestnancov sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tabuľka 4. Výberové konania na miesta pedagogických zamestnancov uskutočnené v r. 2017 
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Profesora 4 0,5 0,25 5 0 0 2 1 

Docenta 2 1 0,5 5 0 0 0 0 

Ostatné 4 1 2 1,5 0 0 2 1 

Spolu 10 0,8 1,0 3,6 0 0 4 2 
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VIII. Podpora študentov 

 

Štipendiá 

EF UJS sa prostredníctvom poskytovania rôznych druhov štipendií snaží zabezpečiť 

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

najlepších študijných výsledkov či úspechov v športovo-záujmových aktivitách. Podpora 

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

poskytnutí štipendií rozhoduje Štipendijná komisia. Na základe uznesení Štipendijnej komisie 

sa pripraví návrh pre rektora UJS. O udelení a výške štipendia s konečnou platnosťou 

rozhoduje rektor UJS. 

 

Sociálne štipendiá 

V roku 2017 na sociálnu podporu študentov EF UJS boli vyplatené sociálne štipendiá 

v sume 84810 EUR. V roku 2017 študenti EF UJS podali 67 žiadostí o poskytnutie sociálneho 

štipendia, z toho UJS schválila 59 žiadostí. 

 

Motivačné štipendiá 

V roku 2017 vo forme motivačných štipendií boli vyplatené študentom EF UJS 

štipendiá v celkovej výške 22800 EUR. Z toho 21150 EUR vo forme prospechových štipendií 

a 1650 EUR v inej forme (za vynikajúce študijné a vedecké výsledky).   

 

Štipendiá z vlastných zdrojov 

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

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

ďalšie aktivity vykonané v záujme univerzity. V roku 2017 vo forme štipendií z vlastných 

zdrojov boli vyplatené študentom EF UJS štipendiá v celkovej výške 6440 EUR.  

 

Ďalšia podpora študentov 

EF UJS venovala v roku 2017 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. 

Študenti spracovávajú počas semestra semestrálne práce, ktorých problematika priamo 

korešponduje s vyučovanou látkou. 

Aj počas roka 2017 navštívili EF UJS viacerí odborníci z pedagogickej a aj zo 

súkromnej sféry. Študenti mali možnosť zúčastniť sa viacerých odborných a vedeckých 
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prednášok, kde mohli nadobudnúť nové znalosti a skúsenosti z odboru ekonomiky 

a manažmentu. Prednášky vedené kvalifikovanými odborníkmi z praxe ponúkajú rovnako 

námety pre posun v orientovaní priebežného hodnotenia na zistené nedostatky vyplývajúce z 

reakcií a otázok študentov. Často sú im takto predpísané konkrétne študijné materiály 

zabezpečené pozvaným prednášateľom, alebo sú študenti upozornení na tlačené, či 

elektronické dokumenty, ktoré sú následne predmetom priebežného ako aj záverečného 

hodnotenia. Tieto dokumenty si študenti často aj individuálne vyhľadávajú, čím sú nútení 

navštíviť webové stránky inštitúcií a orientovať sa na nich. Nie je výnimkou, že ich pri 

hľadaní materiálov zaujme stránka inštitúcie, ku ktorej sa neskôr, alebo v lepšom prípade s 

pravidelnosťou vracajú. 

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

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

materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického 

otestovania vedomostí v autorizovanej zóne. 

Študenti so špecifickými potrebami majú nárok podľa ich špecifických potrieb na 

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

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

stránke univerzity vrátane kontaktov na koordinátora. 

Do života EF UJS a rozvoja voľno časových aktivít sa aktívne zapája aj Študentská 

samospráva EJ UJS. Je to samosprávny  orgán, ktorý reprezentuje študentov na fakultnej a aj 

univerzitnej úrovni.  Fakulta podporuje takúto činnosť študentov, pretože si uvedomuje jej 

podstatu pre ich osobitný rozvoj. V spolupráci so Študentskou samosprávou EF UJS vytvára 

EF UJS vhodné podmienky na rozširovanie voľno časových aktivít študentov aj v rámci 

rôznych odborných, športových a iných podujatí a súťaží. 
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IX. Podporné činnosti fakulty  
 

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

študentov a pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v plnej miere zabezpečené na 

celouniverzitnej úrovni.  
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X. Rozvoj fakulty 
 

Rozvoj fakulty v roku 2017 prebiehal v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja EF na roky 

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

oblasti vzdelávanie pokračovala v napĺňaní strategických cieľov: 

Strategický cieľ 1.1. – Poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých 

realizovaných študijných programoch EF UJS 

Opatrenia:  

- vydávanie skrípt a učebníc 

- zvýšil sa kvalifikačný rast vyučujúcich 

- rozšírila sa ponuka študijných materiálov vo forme e-learningu, vypracovanie systému 

kamerového záznamu z prednášok 

- pokračovalo sa v spolupráci s firmami a organizáciami 

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

Opatrenia: 

- úspešná akreditácia spoločných študijných programov na I. st. VŠ (Rozvoj vidieka 

spoločne s Univerzitou Szent István, Obchod a marketing spoločne s Univerzitou 

Corvinus v Budapešti) 

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

študentov 

Opatrenia: 

- úspešná akreditácia spoločných študijných programov na I. st. VŠ (Rozvoj vidieka 

spoločne s Univerzitou Szent István, Obchod a marketing spoločne s Univerzitou 

Corvinus v Budapešti) 

- spolupráca so strednými školami – organizácia súťaže v príprave podnikateľských 

plánov pre študentov stredných škôl 

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

viditeľnosti ponuky študijných programov a to aj pre zahraničných študentov 

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

Opatrenia:  

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

najmä s firmami (Ilex Systems Zrt., ARRIVA a.s., Ui42 digital s.r.o., I.D.C. Holing a.s., 

AUDI HUNGARIA, simulácia burzy v spolupráci s PartnersGroupSK)  

 

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 2017 na organizácii medzinárodných vedeckých podujatí 

- dôsledne sa uplatňovali pravidlá Smernice rektora o riešení projektov na UJS 

 

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

Opatrenie:  

- pokračujúci výskum v oblasti robotiky v IRC 

 

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

odbornú verejnosť a do praxe  

Opatrenie:  

- vypracovanie formulárov pre zefektívnenie podpory publikačnej činnosti a účasti na 

konferenciách  
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- informovanie zamestnancov fakulty o možnostiach publikovania v medzinárodne 

uznávaných vedeckých časopisoch 

- motivovanie na publikáciu v časopisoch medzinárodnej kvality, registrovaných 

v databázach Scopus a WoS 

 

Fakulta v rozvojovej oblasti internacionalizácia pokračovala v napĺňaní strategických 

cieľov: 

Strategický cieľ 3.1: Podporiť zahraničné mobility študentov a zamestnancov UJS 

Opatrenie:  

- V roku 2017 bolo podpísaných 7 nových medziinštitucionálnych dohôd o výmene 

študentov a zamestnancov.   

- EF rozšírila okruh svojich partnerských univerzít o ďalšie krajiny, ako Macedónsko a 

v rámci mobilitného programu ERASMUS+ KA107 spolupráce s krajinou mimo EU 

Východného partnerstva Azerbajdžan. 

 

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: 

 - zmeny vo vnútorných riadiacich dokumentoch fakulty 

- posilnená kontrola vo vertikálnej štruktúre manažmentu fakulty 

- vybudovanie rokovacej miestnosti v budove Ekonomickej fakulty UJS (miestnosť 

č.307) 

 

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

zámerov, prioritami a úlohami univerzity 

Opatrenia: 

- fakulta iniciovala spolu až 6 výberových konaní na obsadenie funkčných miest 

profesorov a docentov 

- zvýšil sa sumárny počet prepočítaných zamestnancov v kategóriách profesor a docent 

 

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:  
- zamestnanci fakulty sa zúčastnili rôznych školení (používanie novo zavedeného 

poštového programu na UJS, vytváranie e-learning kurzov v systéme MOODLE)  
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XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 
 

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

programu Erasmus+. V roku 2017 bolo podpísaných 7 nových medziinštitucionálnych dohôd 

o výmene študentov a zamestnancov.  EF rozšírila okruh svojich partnerských univerzít 

o ďalšie krajiny, ako Macedónsko a v rámci mobilitného programu KA107 spolupráce s 

krajinou mimo EU Východného partnerstva Azerbajdžan. Novými partnermi sú:  

Azerbajdžanská Technická Univerzita Baku,  Univerzita Goce Delcev Stip, Polytechnická 

univerzita v Šibeniku, Technická univerzita v Liberci, Segedínska univerzita, Vysoká škola 

obchodní v Praze a 1 dohoda bola obnovená s Vysoká škola finanční a správní Praha.  

 

Mobilita zamestnancov  

 

Vyslaní zamestnanci 

 

V akademickom roku 2016/17 sa  zúčastnilo z EF UJS na akademických mobilitách 

26 zamestnancov s celkovým počtom 210 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+ (18) a Stredoeurópskeho výmenného 

programu univerzitných štúdií CEEPUS (1). 

  Najvýznamnejší podiel na učiteľských výmenách mali mobility realizované v rámci 

programu Erasmus+ (17). Program umožňuje vysokoškolským učiteľom a administratívnym 

zamestnancom zúčastňovať sa krátkodobých pobytov aj na partnerských univerzitách 

v krajinách Európskej únie a mimo nej. Mobilitné aktivity sa uskutočnili cez program 

Erasmus+ v akademickom roku 2016/17 v rámci kľúčovej akcie KA103 v programových 

krajinách (14) a v rámci partnerských krajín KA107 (3).   

  Mobilitu za účelom výučby realizovalo v rámci programu Erasmus+ 17 učiteľov 

v celkovej dĺžke 85 osobodní, a v rámci programu CEEPUS 9 učiteľov v dĺžke 125 osobodní. 

Mobility sa uskutočnili v rámci projektu KA103 v programových krajinách (14) a projektu 

KA107 v partnerských krajinách (3). Ekonomická fakulta realizovala najvyšší percentuálny 

podiel mobilít k celkovému počtu vyslaných zamestnancov (49 %). Všetci učitelia 

absolvovali mobilitu na základe vopred dohodnutého programu prednášok a odučili 

minimálne 8 hodín. Navštevované krajiny v rámci Erasmus+ mobilít boli: Maďarsko (47  %), 

Rumunsko  (11,8 %), Česká republika (11,8 %), Poľsko (5,9 %), Ukrajina (17,6 %) a Turecko 

(5,9 %).  

  Okrem mobilít v rámci programu Erasmus+ realizovali zamestnanci EF UJS 

zahraničné mobility aj v rámci výmenného programu CEEPUS. Z Ekonomickej fakulty 

vycestovali v rámci schválenej siete CIII-PL-0701-05-1617 s názvom Engineering as 

Communication Language in Europe 6 učitelia do Poľska na Technologickú univerzitu 

v Koszalíne. V rámci siete CIII-HU-0019-13-1617 s názvom International Cooperation in 

Computer Science 3 učitelia realizovali prednáškový pobyt na partnerských univerzitách: 

Univerzita Palackého v Olomouci (1) a Segedínska univerzita (2). 

 

 Prijatí zamestnanci 

 

 V akademickom roku 2016/17 bolo prijatých na EF UJS 22 zamestnancov zahraničných 

inštitúcií, ktorí absolvovali prednáškové, výskumné pobyty a  návštevy za účelom školenia 

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

pobytov v rámci výmenných programov bola 145 osobodní, t. j. v priemere 6,6 dní na jedného 

zamestnanca.  
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 V rámci programu Erasmus+ za účelom výučby bolo prijatých na EF UJS 14 

zahraničných učiteľov cez projekt KA103, 3 administratívnych zamestnancov v rámci 

mobility Erasmus+ školenia a v rámci stredoeurópskeho výmenného programu CEEPUS 5 

vyučujúcich.  

 Na učiteľskú mobilitu bolo prijatých celkom 19 učiteľov, a to v rámci programu KA103 z 

programových krajín Erasmus+ 14 a cez program CEEPUS 5. Hosťujúci vyučujúci 

pochádzali z Maďarska (63 %), Rumunska (5 %) , Českej republiky (21 %), Poľsko (11 %).  

  V rámci projektu CEEPUS Ekonomickú fakultu navštívili 5 učitelia. V rámci schválenej 

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

prednášali na Ekonomickej fakulte 2 učitelia z Českej republiky a 1 učiteľ z partnerskej 

univerzity z Maďarska a v rámci siete CIII-PL-0701-05-1617 s názvom Engineering as 

Communication Language in Europe boli prijaté na krátkodobú mobilitu 2 učitelia z Poľska z 

Technickej univerzity v Koszalíne.  

 

 

Akademická mobilita študentov  

 

Vyslaní študenti 

 

Hodnotení rok bol úspešný v realizácii študentských mobilít.  V akademickom roku 

2016/2017 absolvovli študenti Ekonomickej fakulty spolu mobilít 50. Na fakulte bolo 

realizovaných 30 zahraničných študentských mobilít v rámci medzinárodného vzdelávacieho 

programu Erasmus+, v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá 

CEEPUS 4 a v rámci štipendijného programu Makovecz 16. Z celkového počtu vyslaných 

študentov fakulty v akademickom roku vycestovalo 42 % žien (21). 

V rámci programu Erasmus+ kľúčovej akcie KA103 Mobilita jednotlivcov medzi 

krajinami programu vycestovalo do zahraničia 30 študentov z EF UJS, z toho na študijný 

pobyt 21 s priemernou dĺžkou mobility 4,62 mesiaca na študenta a priemernou výškou 

mesačného grantu 1.741,- Eur. Mobility boli realizované za účelom štúdia na partnerských 

univerzitách v Maďarsku (81 %), v Dánsku (9 %), v Rakúsku (5 %) a v Rumunsku (5 %). 

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

študentov. V akademickom roku 2016/17 vycestovalo z EF UJS na praktickú stáž 9 študentov, 

ktorí strávili na pobyte v zahraničí spolu 9 osobomesiacov s priemerným mesačným grantom 

na študenta 1.660,- Eur. V hodnotenom období 2 študenti absolvovali  absolventskú stáž 

z fakulty. Mobility boli realizované za účelom stáže vo firmách v Maďarsku (75 %), Česku (9 

%), Grécku (16 %). 

 V akademickom roku 2016/17 na EF UJS zahraničné študentské mobility boli 

realizované aj cez výmenný program. V rámci siete CIII-HU-0019-12-1617 - International 

Cooperation in Computer Science výmenného programu z UJS vycestovali 4 študenti 

z Ekonomickej fakulty do Maďarska (3) a do Rumunska (1). 

Okrem programu Európskej únie Eramus+ 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 16 študentov z EF UJS do maďarských partnerských inštitúcií (15) a na univerzitu 

do Rumunska do mesta Targu Mures (1) s priemerným trvaním 2,4 mesiace. Priemerný grant 

študentov predstavoval 1.130,- Eur na mesiac pobytu.    
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Prijatí študenti 

 

Záujem o štúdium na UJS má rastúcu tendenciu. V akademickom roku 2016/17 EF 

UJS prijala celkom 8 študentov v rámci rôznych mobilitných programov, čo predstavovalo 

oproti akademickému roku 2015/16 nárast o 6 študentov.  

Najväčší záujem mali zahraniční študenti o študijné pobyty v rámci výmenného 

programu CEEPUS (8) z nasledujúcich krajín a univerzít: Česká republika z Univerzity 

Palackého v Olomouci (50 %), Maďarsko z partnerských univerzít Univerzita Eötvösa 

Loránda, Segedínska univerzita (37,5)a Poľsko z Technologickej univerzity v Koszalíne (12,5 

%). V rámci krátkodobej študijnej mobility študenti strávili na Ekonomickej fakulte spolu 7,7 

osobomesiacov. 
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XII. Systém kvality 

 

a) Manažment fakulty  
 

Ekonomická  fakulta Univerzity J. Selyeho (ďalej len „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 2017 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. 

 Monitorovanie akreditovaných študijných programov vykonáva Vedecká rada EF UJS 

na svojich rokovaniach. Vedecká rada EF UJS má v pôsobnosti podľa rokovacieho poriadku 

VR EF UJS aj nasledujúce úlohy: 

1. prerokúva dlhodobý zámer EF vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UJS, 

2. hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 

3. prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta. Na rokovanie VR 

o návrhu študijných programov sa prizývajú aj zástupcovia študentov určení študentskou 

časťou akademického senátu fakulty. 

 

b) Vzdelávanie  

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

a doplnení niektorých predpisov aj v letnom semestri akademického roka 2016/2017 

a v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 mali študenti EF UJS k dispozícii 

možnosť zapojiť sa do anonymného dotazníkového prieskumu, v rámci ktorého hodnotili 

kvalitu výučby a učiteľov  zo svojho uhľa pohľadu. 

 Cieľom pravidelného hodnotenia kvality výučby je prispieť k zefektívneniu výučby 

predmetov v jednotlivých študijných programoch na EF UJS. Prostriedkami hodnotenia sú 

v každom semestri akademického roka elektronicky sprístupnené anonymné študentské 

dotazníky, v rámci ktorých majú študenti možnosť sa anonymne vyjadriť k obsahu, forme 

a úrovni pedagogického procesu. 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 akademickom roku, resp. semestri.  
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Výsledky študentských ankiet na EF UJS v roku 2017 

Vedenie EF UJS si stanovilo za cieľ neustále zvyšovanie podielov študentov 

zapojených do dotazníkového prieskumu. Snaženie sa vedenia EF UJS v rámci uvedeného 

cieľa znázorňuje nasledujúci graf, v ktorom je obsiahnutý vývoj počtu respondentov 

dotazníkového prieskumu. 

 

Graf 7 Vývoj počtu respondentov dotazníkového prieskumu na EF UJS 

 

 

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

2016/2017 

V letnom semestri akademického roka 2016/2017 boli dotazníky študentom EF UJS 

elektronicky sprístupnené od 15.3.2017 do 1.9.2017. V dotazníkovom prieskume na EF UJS 

sa zúčastnilo celkom 316 respondentov, t. j. 46,06% celkového počtu študentov EF k 

15.3.2017. Nasledujúci graf znázorňuje percentuálne rozloženie respondentov podľa 

študijných programov EF UJS. 

Graf 8 Rozdelenie respondentov podľa študijných programov (Letný semester 2016/2017) 

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

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

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

Ekonomika a manažment podniku denné doktorandské, EMPed – Ekonomika a manažment podniku externé 

doktorandské) 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Zimný semester 19 104 149 469 459 397 296

Letný semester 168 306 403 327 316
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1.1 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 327. Hodnota váženého aritmetického 

priemeru odpovedí bola 1,89. Zo získaných údajov môžeme konštatovať, že študenti považujú 

úroveň výučby na EF UJS za dobrú. Nasledujúci graf znázorňuje percentuálny pomer 

odpovedí respondentov v rámci hodnotiacej škály. 

 

Graf 9 Názor na úroveň výučby na EF UJS v percentách v letnom semestri akademického 

roka 2016/2017 

 

 

Možnosť vyjadriť svoj názor písomne využilo 315 respondentov. Prednosti výučby na 

EF UJS vidia študenti najmä v pripravenosti, v ochote a v prístupe vyučujúcich. 

  

1.2 Hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov 

V rámci druhej časti študentskej ankety boli otázky zamerané na hodnotenie 

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

letného semestra akademického roka 2016/2017. Otázky dotazníka sa týkali najmä hodnotenia 

predmetov a odbornej činnosti vyučujúcich. 

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

akademického roka 2016/2017, 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.  

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 jednotlivých študijných programov. 
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Graf 10 Hodnotenie vyučovaných predmetov na EF UJS v letnom semestri akademického 

roka 2016/2017 

 

 

V dotazníkovom prieskume hodnotilo povinné predmety 43%. Priemerná hodnota 

hodnotenia povinných predmetov predstavuje hodnotu 1,77. V prípade povinne voliteľných 

predmetov, do hodnotenia sa zapojilo 49% študentov zapísaných na hodnotené predmety. 

Priemerná hodnota ich hodnotenia predstavuje hodnotu 1,76. Výberové predmety hodnotilo 

41% študentov zapísaných na uvedenú skupinu predmetov. Uvedenú skupinu predmetov 

ohodnotili v priemere hodnotou 1,67. Z hore uvedených údajov vyplýva, že študenti všetky tri 

typy vyučovaných predmetov hodnotia kladne. 

 

Graf 11 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení vyučovaných predmetov 

na EF UJS v letnom semestri akademického roka 2016/2017 

 

(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, pripravenosť a nápomocnosť učiteľa, resp. spôsob a zrozumiteľnosť jeho výučby. 

Respondenti mali možnosť hodnotiť aj formou kombinovaného hodnotenia, ako pri 

predchádzajúcej otázke. 
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Graf 12 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich na EF UJS v letnom semestri 

akademického roka 2016/2017 

 

 

Graf 13 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení odbornej činnosti 

vyučujúcich na EF UJS v letnom semestri akademického roka 2016/2017 

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

 ktorí sa zapísali na  predmet vyučovaný hodnoteným vyučujúcim) 
 

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

vyučovaných predmetov veľmi dobrá. Najlepšie hodnotili študenti vyučujúcich povinne 

voliteľných predmetov. Zo získaných hodnôt môžeme konštatovať, že študenti považujú 

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

dobrú. Respondenti využijúci možnosť kombinovaného hodnotenia pozitívne hodnotili 

pripravenosť vyučujúcich, avšak uviedli, že by privítali viac „praktickosti“ na hodinách. 

Vychádzajúc z ďalších pripomienok respondentov, ďalej uviedli: 

- zvýšenie pomeru prípadových štúdií z praxe, 

- zvýšenie počtu vyučovacích hodín z cudzieho jazyka, 

- klásť väčší dôraz na zvýšenie interaktivity vyučovacieho procesu, sprístupniť učivo 

prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, 

- včasné poskytovanie informácií o zmenách vo výučbe a infraštruktúre. 
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2 Výsledky študentskej ankety na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 

2017/2018 

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

elektronicky sprístupnené od 1.11.2017 do 15.2.2018. Do dotazníkového prieskumu sa 

zapojilo celkom 296 respondentov, t. j. 41,40% študentov EF UJS (k 31.10.2017). 

Nasledovný graf znázorňuje percentuálne rozloženie respondentov podľa študijných 

programov EF UJS. 

 

Graf 14 Rozdelenie respondentov podľa študijných programov (Zimný semester 2017/2018) 

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

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

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

a manažment podniku denné doktorandské, EMPed – Ekonomika a manažment podniku externé 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 278. Hodnota váženého aritmetického 

priemeru odpovedí bola 1,81. 

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

roka 2017/2018 
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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 2017/2018. 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 2016/2017. 

 

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

roka 2017/2018 

 
 

Graf 17 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení vyučovaných predmetov 

na EF UJS v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 

 

 (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 32% 

zapísaných študentov na predmet, ktorí označili kvalitu vyučovaných povinných predmetov 

hodnotou 1,89. V prípade povinne voliteľných predmetov odpovedalo na otázku 34%, ktorí 

ohodnotili úroveň týchto predmetov na 1,84. Výberové predmety hodnotil najvyšší počet 

aktívne zapísaných študentov na predmet, a to 48%. Odpovedajúci hodnotili kvalitu 

vyučovaných výberových predmetov  priemerom 1,77. 
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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 2016/2017. 

 

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

akademického roka 2017/2018 

 

 

Graf 19 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení odbornej činnosti 

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

 
 (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 1,75. Výberové predmety hodnotili respondenti 

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

84%. 
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c) Tvorivá činnosť 

Kvalitná a aktívna vedeckovýskumná činnosť zohráva dôležitú, a významnú úlohu v živote 

fakulty. Kritériá komplexnej akreditácie a akreditácie študijných programov sčasti hodnotia 

vedeckovýskumnú činnosť fakulty a vzdelávacia činnosť fakulty je založená na výsledkoch 

vedeckovýskumnej činnosti. Vedeckovýskumnú činnosť fakulty hodnotí raz ročne Vedecká 

rada EF UJS. V roku 2017 prerokovala stav vedeckovýskumnej činnosti 28. apríla 2017.  

Cieľom fakulty je neustále zvyšovanie kvality tvorivej činnosti v nasledujúcich oblastiach: 

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

vytvorený a zavedený formulár, pomocou ktorého zamestnanec/doktorand môže 

naplánovať publikovanie vo vedeckom časopise a požiadať o podporu preplatenia 

nákladov spojených s publikovaním príspevku vo vedeckom časopise. Cieľom 

zavedenia formulára je zvyšovanie efektivity využívania zdrojov VaV 

a transparentnosti využívania finančných zdrojov. Efektívnosť v prípade požiadania 

o preplatenie nákladov preskúmajú z odborného hľadiska vedúci katedier, prodekan pre 

vedeckovýskumnú činnosť a dekan fakulty. V roku 2017 sa na viacerých fórach 

(zasadnutie akademickej obce fakulty 9. októbra 2017, fórum pre doktorandov, vedúci 

katedier) objasňovali informácie o tzv. predátorských časopisoch, o citačných 

databázach (WoS, Scopus) a tiež o hodnote publikácií z hľadiska rozpočtu univerzity a 

akreditácie. Zamestnanci fakulty majú možnosť využívať e-zdroje cez vzdialený 

prístup, ktorý zabezpečuje CVTI SR. 

b) koordinácia edičnej činnosti na fakulte – Edičná rada EF UJS zasadala v roku 2017 

jeden krát. Na zasadnutí bol zostavený edičný plán fakulty, následne edičná činnosť za 

rok 2017 bola vyhodnotená v januári 2018, pričom na niektoré nedostatky (napr. 

chýbajúce návrhové listy) boli dotknutí zamestnanci upozornení. 

c) podpora účasti zamestnancov a doktorandov fakulty na vedeckovýskumných 

podujatiach - 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. Cieľom zavedenia formulára 

je zvyšovanie efektivity využívania zdrojov VaV a transparentnosti využívania 

finančných zdrojov. Efektívnosť účasti na vedeckom podujatí v prípade požiadania 

o preplatenie nákladov preskúmajú z odborného hľadiska vedúci katedier, prodekan pre 

vedeckovýskumnú činnosť a dekan fakulty. 

d) podpora prípravy a realizácie výskumných projektov - V roku 2017 sa na viacerých 

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

vedúci katedier) objasňovali informácie o dôležitosti získavania vedeckých grantov. 

Úspešnosť získavania podpory na vedeckovýskumnú činnosť z domácich zdrojov 

(VEGA, KEGA, APVV a ďalšie) je veľmi nízka. Fakulta podporuje prepojenie 

podávania vedeckých projektov s motivačným systémom zamestnancov. 

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

organizácii vedeckého života univerzity. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti fakulty 

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

participovala organizáciou podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky, organizáciou 

konferencie pre doktorandov, dvomi sekciami na IX. Medzinárodnej Vedeckej 

Konferencii a ďalšími odbornými prednáškami. Vedecké podujatia sa vopred naplánujú 

na úrovni fakulty a sú harmonizované s ďalšími podujatiami na ďalších fakultách a aj 

na úrovni univerzity. Plán vedeckých podujatí je zverejnený na webovej stránke 

univerzity. 

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

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

Adresa budovy Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho: 

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

GPS: 47°45'25.46"N 18°8'23.22"E 

Poštová adresa: 

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

Komárno, Slovenská republika 

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

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

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

umožňuje študentom získať vysokoškolské vzdelanie v jazyku maďarskej národnostnej 

menšiny v oblasti ekonómie a informatiky. Výročná správa o činnosti EF UJS na rok 2017 

predstavuje sumár činností, ktoré fakulta vykonávala v roku 2017. 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. 2017 mala celkom 715 študentov.  Na prvom stupni vysokoškolského 

štúdia na EF UJS študovalo 565 študentov (79,02%), na druhom stupni 131 (18,32%), 

na treťom stupni 19 študentov (2,66%).1372 študentov (78,85 %) študovalo v dennej forma 

štúdia a 368 (21,19 %) v externej forme. V akademickom roku 2016/2017 a 2017/18 bola EF 

UJS oprávnená realizovať vysokoškolské štúdium: 

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

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Podnikové 

hospodárstvo a manažment v dennej a externej forme, 

 9.2.9 Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika v dennej 

forme. 

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

 3.3.15 Manažment, študijný program Riadenie podniku v externej forme, 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Ekonomika 

a manažment podniku v dennej forme. 

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

Ekonomika a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment 

podniku v dennej a externej forme. 

V akademickom roku 2017/2018 získala EF UJS akreditáciu nových spoločných 

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

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Obchod a marketing v 

dennej forme (partnerskou univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem) 

 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment, študijný program Rozvoj vidieka 

v dennej forme (partnerskou univerzitou je Szent István Egyetem, Gödöllő). 

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. 2017 bol 162: 

 Skupina A1: 2 publikácie 

 Skupina A2: 12 publikácií 

 Skupina: B: 5 publikácií 

 Skupina C: 24 publikácií 

 Skupina D: 119 publikácií 

Ekonomická fakulta pokračovala aj v roku 2017 vo vydávaní svojich vedeckých časopisov - 

ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE a SELYE E-STUDIES - s periodicitou 

dve čísla/rok. Úspešnosť v získavaní domácich vedeckých grantov (KEGA, VEGA) bola 

v roku 2017 nulová, na financovaní vedeckovýskumnej činnosti fakulty sa významnou mierou 

podieľali zdroje získavané zo zahraničia.  

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

programu Erasmus+. V roku 2017 bolo podpísaných 7 nových medziinštitucionálnych dohôd 



62 

 

o výmene študentov a zamestnancov.  EF rozšírila okruh svojich partnerských univerzít 

o ďalšie krajiny, ako Macedónsko a v rámci mobilitného programu KA107 spolupráce s 

krajinou mimo EU Východného partnerstva Azerbajdžan. Novými partnermi sú:  

Azerbajdžanská Technická Univerzita Baku,  Univerzita Goce Delcev Stip, Polytechnická 

univerzita v Šibeniku, Technická univerzita v Liberci, Segedínska univerzita, Vysoká škola 

obchodní v Praze a 1 dohoda bola obnovená s Vysoká škola finanční a správní Praha. 

V akademickom roku 2016/17 sa  zúčastnilo z EF UJS na akademických mobilitách 26 

zamestnancov s celkovým počtom 210 osobodní v zahraničí a bolo prijatých na EF UJS 22 

zamestnancov zahraničných inštitúcií (145 osobodní), V akademickom roku 2016/2017 

absolvovali študenti Ekonomická fakulty spolu mobilít 50. Na fakulte bolo realizovaných 30 

zahraničných študentských mobilít v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu 

Erasmus+, v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS 4 

a v rámci štipendijného programu Makovecz 16. Záujem o štúdium na UJS má rastúcu 

tendenciu. V akademickom roku 2016/17 EF UJS prijala celkom 8 študentov v rámci rôznych 

mobilitných programov, čo predstavovalo oproti akademickému roku 2015/16 nárast o 6 

študentov.  

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 27.4.2017 prerokovala a vzala na vedomie (stav za rok 2016). 

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

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

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

Výročnú správu o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2017 spracovali:  

 

RNDr. Peter Csiba, PhD. 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.  

PhDr. Imrich Antalík, PhD.  

JUDr. Amália Feketeová 

 

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

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

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

Štatútu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho Akademickému senátu Ekonomickej 

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

Príloha č. 1. Zmena vnútorných predpisov EF UJS v roku 2017 
 

Štatút EF UJS  

- schválený AS EF UJS dňa 02.02.2017 

- schválený AS UJS dňa 06.03.2017 

- platný od 06.03.2017 

- účinný od 01.04.2017 

 

Organizačný poriadok EF UJS 

- schválený AS EF UJS dňa 20.04.2017  

- platný od 20.04.2017 

- účinný od 01.05.2017 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu EF UJS 

- schválený AS EF UJS dňa 20.04.2017 

- platný od 20.04.2017 

- účinný od 01.05.2017 

 

Rokovací poriadok Vedeckej rady EF UJS 

- schválený VR EF UJS dňa 28.04.2017 

- platný od 28.04.2017 

- účinný od 01.05.2017 

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 

Ekonomickej fakulte UJS 

- prerokované vo VR EF UJS dňa 28.04.2017 

- schválené VR UJS dňa 05.05.2017 

- platné a účinné od 05.05.2017 

 

Zásady rigorózneho konania na EF UJS 

- schválené VR EF UJS dňa 27.11.2017 

- platné a účinné od 27.11.2017 
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Príloha č. 2. Príkazy a oznamy dekana EF UJS v roku 2017 
 

 

Príkazy dekana EF UJS 

č. 1- 2016/2017 zo dňa 7.9.2016 : určenie termínu čerpania zimných a letných prázdnin  

                                                       doktorandov 

č. 2 - 2016/2017 zo dňa 23.11.2016: dekanské voľno na deň 28.11.2016 

č. 3 - 2016/2017 zo dňa 27.2.2017: dekanské voľno na deň 08.03.2017 od 8,00 h. do 12,00 h. 

č. 4/2017 zo dňa 31.08.2017: určenie termínu čerpania zimných a letných prázdnin  

                                               doktorandov 

 

Oznamy dekana EF UJS 

č. 1/2017 zo dňa 10.04.2017: dekanské voľno na deň 13.04.2017 

č. 2/2017 zo dňa 25.10.2017: dekanské voľno na deň 03.11.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


