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I. Základné informácie o Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. 

Selyeho 
 

Názov fakulty:  

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len „FEI UJS“)  

 

Začlenenie vysokej školy:  

Verejná vysoká škola  

 

Typ vysokej školy:  

Verejná vysoká škola  

 

Poslanie a cieľ fakulty FEI UJS 

 

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len „FEI 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 2019/2020 a 2020/2021 na prvom stupni štúdia 

možnosť študovať v študijných programoch:  

 Aplikovaná informatika je zameraná na prípravu odborníkov v kľúčových oblastiach 

informatiky, ktorí sú schopní zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického 

a hospodárskeho rozvoja, analyzovať, implementovať, modifikovať a modernizovať 

počítačové a informačné systémy. 

 Podnikové hospodárstvo a manažment je študijný program ponúkaný v dennej 

i v externej forme štúdia, orientovaný na rozvíjanie ekonomického myslenia 

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

 spoločný študijný program Obchod a marketing na dennej forme štúdia (partnerskou 

univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem) – Absolventi spoločného študijného 

programu sú schopní analyzovať problémy v oblasti marketingového riadenia 

a navrhnúť možné riešenia ich odstránenie. Sú schopný implementovať jednotlivé 

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

implementácie.  

 spoločný študijný program Rozvoj vidieka na dennej forme štúdia (partnerskou 

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

programu sú schopní analyzovať aktuálne problémy podnikania v sektore 

poľnohospodárstva a podieľať sa na ich eliminovaní. 

Fakulta zabezpečoval v akademickom roku 2019/2020 a 2020/2021 študijné programy 

(Ekonomika a manažment podniku, Aplikovaná informatika) na druhom stupni štúdia. 

Ekonomika a manažment podniku ponúka možnosť pokračovania v štúdiu pre absolventov 

prvého stupňa štúdia ekonomického zamerania. Absolvent študijného programu je schopný 

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

navrhovať riešenia a rozhodovať. 

Aplikovaná informatika ponúka možnosť pokračovania v štúdiu pre absolventov prvého 

stupňa štúdia informatického zamerania.   
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Doktorandský študijný program FEI 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. 

Doktorandský študijný program FEI UJS Teória vyučovania matematiky a informatiky 

ponúka možnosť pokračovania v štúdiu pre absolventov druhého stupňa štúdia. 

 

Fakulta okrem učiteľstva matematiky a informatiky na prvom a druhom stupni štúdia 

zabezpečuje aj vyučovanie predmetov matematiky a informatiky pre ďalšie fakulty 

univerzity. 

 

Fakulta svojimi študijnými programami okrem teoretických vedomostí ponúka možnosti 

vzdelávania orientované aj na získavanie praktických zručností pre záujemcov o uplatnenie 

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

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

medzinárodných  súťažiach a zúčastňujú sa na rôznych mobilitných programoch v zahraničí.  

 

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

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

fakulty svojimi výsledkami prispievajú k rozvoju vedeckého života, publikujú v uznávaných 

vedeckých časopisoch a prezentujú na medzinárodných vedeckých konferenciách. Možnosti 

dosiahnutia uvedených výsledkov sú podporené technickou infraštruktúrou Inteligentného 

robotického centra, vrátane jeho superpočítača a rozbehnutým doktorandským štúdiom. 

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

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

Acta Oeconomica Universitatis Selye a Selye e-studies a pravidelne organizuje alebo sa 

podieľa na organizácii vedeckých konferencií, workshopov a podujatí. 

 

Organizačná štruktúra FEI UJS 
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Vedenie FEI UJS 

Dekan: 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD., 1. funkčné obdobie,  

                                                          dátum vymenovania: 08.03.2017 

 

Prodekani: 

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť: 

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

                                               ukončenie uplynutím funkčného obdobia: 30.09.2020. 

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť: 

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

 

Akademický senát FEI UJS  
 

Predseda:  

Ing. Zoltán Šeben, PhD.  

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020, 

                                                           od 04.06.2020 do 03.06.2024,  

 začiatok funkcie predsedu od 04.06.2020, 

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS.  

Predsedníctvo: 

1. podpredseda (za zamestnaneckú časť):  

Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.  

 funkčné obdobie od 03.11.2016 do 10.05.2020, 

 začiatok funkcie 1. podpredsedu od 02.02.2017, 

                                ukončenie 10.05.2020,  

 zastupoval zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS. 

 

            doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D.  

      funkčné obdobie od 04.06.2020 do 03.06.2024, 

 začiatok funkcie 1. podpredsedu od 04.06.2020, 

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS. 

 

2. podpredseda (za študentskú časť):  

Mgr. Adam Páldi 

 funkčné obdobie od 11.05.2018 do 10.05.2020, 

                                               od 04.06.2020 do 03.06.2022, 

 začiatok funkcie 2. podpredsedu od 04.06.2020, 

 zastupuje študentskú časť akademickej obce FEI UJS. 

Členovia: 

RNDr. Zoltán Fehér, PhD. 

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020, 

    od 04.06.2020 do 03.06.2024, 



Výročná správa o činnosti Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho za rok 2020 

7 

 

 začiatok členstva od 04.06.2020, 

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS. 

RNDr. Štefan Gubo, PhD. 

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020, 

    od 04.06.2020 do 03.06.2024, 

 začiatok členstva od 04.06.2020, 

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS. 

 

PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.  

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020, 

    od 04.06.2020 do 03.06.2024, 

 začiatok členstva od 04.06.2020, 

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS. 

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. 

 funkčné obdobie od 19.12.2018 do 10.05.2020, 

    od 04.06.2020 do 03.06.2024, 

 začiatok členstva od 04.06.2020, 

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS. 

Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.  

 funkčné obdobie od 04.06.2020 do 03.06.2024, 

 začiatok členstva od 04.06.2020, 

 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS. 

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D. 

 funkčné obdobie od 11.05.2016 do 10.05.2020, 

 začiatok členstva 11.05.2016, 

 zastupoval zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS. 

Mgr. Barnabás Szabó  

  funkčné obdobie od 11.05.2018 do 10.05.2020, 

     od 04.06.2020 do 03.06.2022, 

 začiatok členstva od 04.06.2020 

 zastupuje študentskú časť akademickej obce FEI UJS. 

Gitta Schvéger 

  funkčné obdobie od 04.06.2020 do 03.06.2022, 

 začiatok členstva od 04.06.2020 

 zastupuje študentskú časť akademickej obce FEI UJS. 

Márk Szanyi 

  funkčné obdobie od 04.06.2020 do 03.06.2022, 

 začiatok členstva od 04.06.2020 

 zastupuje študentskú časť akademickej obce FEI UJS. 

Bc. Boglárka Fónadová 

 funkčné obdobie od 11.05.2018 do 10.05.2020, 

 začiatok členstva od 11.05.2018, 

                   ukončenie členstva 10.05.2020, 

 zastupovala študentskú časť akademickej obce FEI UJS 
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Vedecká rada FEI UJS  
 

Meno a priezvisko: Pôsobí v oblasti:  

Predseda: 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. matematika 

 

Interní členovia: 

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc. ekonómia-ukončenie:15.3.2020  

prof. Dr. József Poór, DSc.  ekonómia-ukončenie:15.3.2020  

Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.   ekonómia-ukončenie:15.3.2020   

  

prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.  informatika  

prof. RNDr. János Tóth, PhD.  matematika  

prof. Dr. László Józsa,CSc.  ekonómia  

doc. RNDr. József Bukor, PhD. matematika 

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

prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.  ekonómia    - od 16.03.2020 

prof. László Szalay, DSc. matematika – od 16.03.2020 

Dr. habil. Sándor Szénási, PhD.  informatika  - od 16.03.2020 

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D. matematika  - od 16.03.2020 

 

Externí členovia:  

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD. ekonómia–ukončenie 15.3.2020  

 

doc. Ing. Tomáš Dudás, PhD. ekonómia 

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. ekonómia 

Dr. habil. Kálmán Csaba Liptai, PhD. matematika – od 16.03.2020 

 

Disciplinárna komisia FEI UJS pre študentov 

Predseda:  

Ing. Norbert Gyurián, PhD.   zamestnanec – ukončenie: 30.09.2020 

Ing. Zoltán Šeben, PhD.    zamestnanec -  od 7.12.2020  

 

Členovia:  

Ing. Zoltán Šeben, PhD.   zamestnanec – ukončenie: 30.09.2020 

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. zamestnanec – ukončenie: 30.09.2020 

 

 PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. zamestnanec – od 7.12.2020 

doc. RNDr. Ferdinánd Filip,Ph.D.  zamestnanec – od 7.12.2020 

 

Bc. Adam Páldi    študent, ukončenie: 03.04.2020  

Richard Csikós     študent, ukončenie: 14.07.2020 

Márk Szanyi     študent, od 18.09.2019 

Bc. Réka Magyar    študent, od 7.12.2020 

Máté Meňhárt     študent, od 7.12.2020 
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Rada pre zabezpečovanie kvality vzdelávania na FEI UJS  
Predseda:     Funkčné obdobie: 

Ing. Norbert Gyurián, PhD.   od 1.10.2016 – do 30.09.2020 

 

Členovia:  

PhDr. Imrich Antalík, PhD. 

Ing. Zoltán Šeben, PhD.  

Mgr. Andrea Tornóczi Nagy  

Bc. Noémi Fóthy    študent, od 13.03.2018 

Mgr. Péter Szitás, PhD.   od 25.02.2019 – do 31.08.2020  

 

Edičná rada FEI UJS  
Predseda: 

PhDr. Imrich Antalík, PhD. 

 

Členovia: 

RNDr. Zoltán Fehér, PhD. 

Mgr. Andrej Hevesi, PhD. 

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. 

 

Fakultná komisia programu ERASMUS+  
 

Fakultný koordinátor: 

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. 

 

Katedroví koordinátori: 

Ing. Norbert Gyurián, PhD. 

Ing. Zoltán Šeben, PhD. 

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D. 

Mgr. Andrej Hevesi, PhD.    

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.   

Mgr. Adam Páldi     

 

Súčasti FEI UJS 

 

Katedra ekonomiky     Funkcia:  Funkčné obdobie: 

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. vedúca katedry od 01.07.2018  

 

Katedra matematiky a informatiky – do 06.02.2020 
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D.  vedúci katedry od10.10.2017  

         do 06.02.2020 

Súčasť katedry: 

Inteligentné robotické centrum FEI UJS 

RNDr. Štefan Gubo, PhD.  vedúci   od 10.03.2017 
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Katedra matematiky -  od 06.02.2020 
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D.  poverený vedením katedry  

        od 10.02.2020 do 31.03.2020 

        od 01.04.2020 do 30.09.2020 

        od 01.10.2020   

Katedra informatiky -  od 06.02.2020 
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D.  poverený vedením katedry  

        od 10.02.2020 do 31.03.2020 

Ing. Ondrej Takáč, PhD.    vedúci katedry od 01.03.2020 

Súčasť katedry: 

Inteligentné robotické centrum FEI UJS 

RNDr. Štefan Gubo, PhD.  vedúci   od 10.03.2017 

 

Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie  
Mgr. Andrej Hevesi, PhD.   poverený vedením katedry  

        od 01.04.2020 do 30.09.2020 

        od 1.10. 2020 

Katedra manažmentu  
Ing. Zoltán Šeben, PhD.   vedúci katedry   od 11.11.2016 do 03.11.2020 

            od 04.11.2020.  
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností FEI UJS za rok 2020 

1. januára 2020 

ZMENA NÁZVU FAKULTY  

 

Na zasadnutí AS UJS dňa 9. 12.2019 bola schválená zmena 

názvu Ekonomickej fakulty s účinnosťou od 1.1. 2020, v súlade s 

§ 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Nový názov fakulty: Fakulta ekonómie a informatiky. 

 

 

 

14. februára 2020 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UNIVERZITY J. SELYEHO 2020 

 

Dňa 14. februára 2020 Univerzita J. Selyeho usporiadala Deň otvorených dverí, ktorý sa 

uskutočnil v budove Konferenčného centra univerzity. Po 

slávnostnom rektorskom príhovore, sa mohli záujemcovia 

oboznámiť s osobitosťami informatiky a ekonómie v aule 

univerzity. Možnosti štúdia na fakulte predstavil vo svojom 

vystúpení pán dekan Peter Csiba. Ďalej vystúpili András Molnár 

a Andrea Bencsik, ako aj Eszter Borsos predstavením spoločného 

študijného programu Rozvoj vidiek a Attila Simay predstavením 

spoločného študijného programu Obchod a marketing. Fakulta 

ekonómie a informatiky prezentovala ňou ponúkané možnosti 

štúdia na štyroch stanovištiach.   
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26. februára 2020 

„KOMPLEXNÝ EKONOMICKÝ PRIESTOR“ – KONFERENCIA 

 

V stredu 26. februára 2020 sa v Budapešti 

uskutočnila konferencia v budove „Bölcs Vár“ 

s názvom „Komplexný ekonomický priestor“. 

Cieľom podujatia bola prezentácia výsledkov 

výskumného projektu „Moderná, komplexná 

a inovatívna výskumná činnosť na Ekonomickej 

fakulte Univerzity J. Selyeho“. Projekt bol 

podporený Nadáciou Pallas Athéné Domus 

Educationis. Grant umožnil výskumníkom 

a doktorandom Fakulty ekonómie 

a informatiky, aby počas jednoročného 

obdobia výskumného projektu 

prezentovali a prediskutovali výsledky 

výskumnej práce na medzinárodných 

vedeckých konferenciách a publikovali 

ich aj v časopisoch indexovaných 

v databázach. S pomocou podpory na 

tradičnej septembrovej Medzinárodnej 

vedeckej konferencii Univerzity J. 

Selyeho usporiadala a venovala fakulta 

každej výskumnej téme projektu samostatnú sekciu, prezentovaných výsledkov boli 

publikované konferenčné články a konferenčné zborníky.  

 

Počas konferencie odzneli prednášky výskumníkov a zamestnancov Fakulty ekonómie 

a informatiky Univerzity J. Selyeho na každú 

tému z piatich – v rámci projektu skúmaných 

tém – ktorými boli: problematika oceňovania 

aktív na kapitálových trhoch v krajinách V4, 

toky faktorov v maďarsko-slovenských 

prihraničných regiónoch, trendy na trhu 

práce v strednej a východnej Európe, 

skúsenosti so zavedením eura na Slovensku 

a ekonomické a informatické otázky 

inteligentných domácností.  

Apríl 2020 

UNIVERZITNÉ KOLO ŠVOČ 2019/2020 – VÝSLEDKY 

 

V tomto roku sa opäť uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ na UJS. V súvislosti so šírením 

koronavírusu konferencia sa prebiehala bez fyzickej účasti súťažiacich a členov komisie. Do 

univerzitného kola Vedeckej aktivity študentov sa v letnom semestri akademického roka 

2019/2020 zapojilo 21 študentov. Študenti fakulty súťažili v troch sekciách: 
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Sekcia ekonomických vied I. – Manažment – HR: Predsedom sekcie bola prof. Dr. Andrea 

Bencsik, CSc. Komisia pracovala v zložení: Mgr. Andrej Hevesi, PhD., PhDr. Silvia Tóbiás 

Kosár, PhD. a Mgr. Tibor Zsigmond. Komisia hodnotila 8 prác a prezentácií.  

Prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

I. Bc. Kamilla Sánta – Zavedenie pedagogickej diagnostiky do vzdelávania maďarských 

študentov ekonómie žijúcich na Slovensku 

II. Melinda Székely – Atypické formy zamestnania v spoločnom vedomí generácie  

III. Bc. Szonja Jenei – Nové trendy v riadení ľudských zdrojov pre tvorbu a udržanie 

kreatívnych a kvalifikovaných odborníkov.  

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

Konferencii ŠVOČ aj študentov Bc. Kornél 

Krupánszki, Bc. Boglárka Fónadová a Monika 

Esseová.  

Sekcia ekonomických vied II. – Manažment – 

Marketing: Predsedom sekcie bol prof. Dr. László 

Józsa, CSc. Komisia pracovala v zložení: PhDr. Erika 

Seres Huszárik, PhD., Ing. Zoltán Šeben, PhD. 

a Mgr. Barnabás Szabó. Komisia hodnotila 6 prác a 

prezentácií. 

Prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

I. Bc. Patrik Baša - Bc. Kamilla Sánta – Medzinárodné porovnanie užívateľského vnímania 

business profilov na Instagrame 

II. Bc. Bence Csinger – Na prahu zajtrajška  

III. Bc. Noémi Fóthy – Vplyv zeleného marketingu na stredoškolských a vysokoškolských 

spotrebiteľov.  

Okrem študentov umiestnených na I. až III. mieste 

porota odporučila na účasť na XV. Konferencii 

ŠVOČ aj študentov Eszter Szabó, Bc. Réka 

Magyar a Bc. Julianna Kovácsová. 

Sekcia ekonomických vied III. – Ekonomika: 

Predsedom sekcie bol prof. Dr. Mihály Ormos, 

PhD. Komisia pracovala v zložení: doc. PhDr. 

Ing. Ladislav Mura, PhD., Mgr. Dávid Szabó, 

PhD. a PhDr. Zsuzsanna Szeiner. Komisia 

hodnotila 7 prác a prezentácií. 

Prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

I. Bc. Patrik Baša – Múdro seď na voze šťastia 

II. Bc. Szilárd Szigeti – Skúmanie zdravotnej starostlivosti založenej na hodnotách 

v Maďarsku z pohľadu manažéra  

III. Bc. Vivien Trunka – Metódy riadenia devízových rizík.   

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

Konferencii ŠVOČ aj študentov Bc. Viktor Busánszki, Bc. Bianka Pásztóová – Bc. Renáta 

Jankovičová. 
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10. – 11. septembra 2020 

XII. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA UJS 

 

V dňoch 10. a 11. septembra 2020 sa uskutočnila XII. Medzinárodná Vedecká Konferencia 

Univerzity J. Selyeho. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR z dôvodu možného 

šírenia koronavírusu neodporúčala uskutočnenie hromadných podujatí. Univerzitná 

konferencia sa realizovala formou virtuálnej online konferencie. Pedagógovia Fakulty 

ekonómie a informatiky sa aktívne podieľali na práci v jednej sekcie zo siedmich sekciách: 

v sekcii ekonómie a manažmentu (vedúci sekcie: PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.). 

 

18. septembra 2020 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021 NA UJS 

 

Dňa 18. septembra 2020 sa slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 na Univerzite 

J. Selyeho uskutočnilo netradičnou formou. Akademickú slávnosť z dôvodu pandémie 

koronavírusu mohli záujemcovia sledovať len vo virtuálnom priestore, formou živého 

vysielania. Slávnostného podujatia sa fyzicky zúčastnili iba vedúci predstavitelia univerzity. 

Rektor UJS György Juhász vo svojom slávnostnom príhovore virtuálne privítal študentov na 

akademickej pôde univerzity, divákov oboznámil najdôležitejšími udalosťami a dianiami na 

našej univerzite za posledný rok. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bola aj inaugurácia 

dekanky Pedagogickej fakulty UJS, Kingy Horváth. Moderátor podujatia informoval o 

vedecko-pedagogických zamestnancoch našej alma mater, ktorí boli ocenení Cenou rektora 

UJS. V záverečnej časti podujatia odznel príhovor predsedu Študentskej samosprávy Ádáma 

Páldiho. 

 

7. októbra 2020 

NAŠA FAKULTA ZÍSKALA PRÁVO USPORIADANIA NÁRODNÉHO KOLA 36. 

ROČNÍKA EKONOMICKEJ SEKCIE ŠVČ! 

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho získala právo usporiadania národného 

kola 36. ročníka Študentskej Vedeckej Činnosti (ŠVČ), ktorá sa má konať v roku 2023. Súťaž 

bola ostrá, nakoľko o usporiadanie kandidovali ešte vysokoškolské inštitúcie Univerzita 

Miskolc a Univerzita Pannon (Veszprém). Rozhodnutie padlo 7. októbra 2020 na zasadnutí 

Odborného výboru pre ekonomické vedy Národnej vedeckej rady ŠVČ. Ekonomickú sekciu 

ŠVČ tak prvý krát získala inštitúcia spoza maďarských hraníc. 

Vedecké študentské hnutie (ŠVČ) je najširšou a najkomplexnejšou formou manažovania 

talentov vo vysokoškolskom vzdelávaní v maďarskom jazyku. Je priestorom 

samovzdelávania, elitného vzdelávania a vedeckého vzdelávania. Prvé vedecké skúsenosti 

najtalentovanejších študentov sa rodia v podnetnej atmosfére workshopov ŠVČ okolo pod 

dohľadom školiteľov prác a výskumných pracovníkov. 

 

 

 

 

 

 



Výročná správa o činnosti Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho za rok 2020 

15 

 

9. - 15. novembra 2020 

„TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2020“ NA FEI UJS 

 

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho sa každoročne zapája svojimi 

sprievodnými podujatiami do Týždňa vedy a techniky. Tohtoročné sprievodné podujatia na 

FEI Univerzite J. Selyeho, ktorí sa boli uskutočnené online formou sú nasledovné: 

9. novembra 2020 od 10:00 sa uskutočnila prednáška pána Gábora Kiss, PhD. s názvom 

„Vonkajšia manipulácia autonómnych dopravných prostriedkov“. 

10. novembra 2020: 

- Od 09:00 sa uskutočnil interaktívny workshop riešitaľského kolektívu projektu KEGA 

005UJS-4/2019 s názvom „Gamifikácia v kontexte vzdelávania – interaktívny workshop“, 

-  Od 10:00 sa uskutočnila prednáška prof. Dr. József Poór, DSc. – prof. Dr. Andrea Bencsik, 

CSc. – Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD. s názvom „Vplyv koronavírusu na maďarský trh 

práce a oblasť ľudských zdrojov“,  

- Od 13:30 sa uskutočnila prednáška pána László Marák, PhD. s názvom „Analýza denných 

burzových kurzov pre malých investorov“.  

11. novembra 2020 od 13:30 sa uskutočnila prednáška pána Dr. habil. Sándor Szénási, PhD. 

s názvom „Učiace sa neurónové siete“.   

 

19. – 20. novembra 2020 

XV. ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA 

SLOVENSKU  

XV. Konferencia ŠVOČ (Študentská 

vedecká odborná činnosť) pre 

študentov maďarskej národnosti 

žijúcich na Slovensku sa uskutočnilo 

v dňoch 19. a 20. novembra 2020 na 

pôde Univerzity J. Selyeho v online forme.  

V sekcii Ekonomické vedy – Manažment ľudských zdrojov prezentovali svoje práce aj 

študenti FEI UJS (6 prezentácií z celkových 7). Odborná porota pracovala v zložení: Dr. 

habil. Ing. Péter Karácsony, PhD., Dr. habil. Péter Huszka, PhD., PhDr. Enikő Kahler 

Korcsmáros, PhD., Mgr. Annamária Zsigmondová. Naši študenti získali prvé tri miesta 

a štyri práce postúpili aj do nasledujúceho kola ŠVOČ (OTDK) súťaže: 

I. miesto získala Mgr. Kamilla Sánta - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola 

ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK) 

II. miesto získal Mgr. Szilárd Szigeti - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola 

ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK) 

III. miesto získala Bc. Monika Esseová - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola 

ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

Do ďalšieho kola bola odporučená práca Melindy Székely.   

V sekcii Ekonomické vedy – Marketing prezentovali svoje práce aj študenti FEI UJS (8 

prezentácií z celkových 8). Odborná porota pracovala v zložení: prof. Dr. László Józsa, CSc., 

Dr. habil. Veronika Keller, PhD., Ing. Norbert Gyurián, PhD., Mgr. Henrieta Cziborová. Naši 
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študenti získali prvé tri miesta a päť prác postúpilo aj do nasledujúceho kola ŠVOČ (OTDK) 

súťaže: 

I. miesto získali Mgr. Kamilla Sánta a Mgr. Patrik Baša - porota navrhla prácu na postup do 

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

II. miesto získal Bc. Kornél Krupánszki - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola 

ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK) 

III. miesto získala Mgr. Bence Csinger - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola 

ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

Do ďalšieho kola boli odporučené práce Patrika Bašu a Noémi Fóthy.  

V sekcii Metodika a technológia vyučovania zastupoval fakultu Mgr. Norbert Annuš, 

doktorand FEI UJS a získal I. miesto. Odborná porota pracovala v zložení István Szökől, 

Ferenc Mező, Ilona Patai, Tibor Szabó, Miklós Vontszemű.    

 

17. decembra 2020 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU 

EXCELENTNOSTI PALLAS ATHÉNÉ 

17. decembra 2020 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov 

ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU EXCELENTNOSTI PALLAS 

ATHÉNÉ.V súvislosti so šírením koronavírusu slávnostné podujatie sa 

prebiehala bez fyzickej účasti študentov, vedenie UJS a hostia.  

V rámci podujatia pred odovzdaním diplomov predniesol svoj slávnostný 

prejav Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. 

Selyeho. 

Dr. Zoltán Dubéczi, hlavný poradca prezidenta MNB vo svojej 

prednáške prezentoval vzdelávacie a štipendijné programy MNB, ktoré 

sú otvorené aj pre študentov a vyučujúcich UJS. Prezentoval aj odborné 

publikácie a vzdelávaciu podpornú činnosť MNB v Karpatskej kotline. Dekan FEI UJS, Dr. 

habil. RNDr. Peter Csiba, PhD., vo svojom prejave poďakoval podporu Nadáciam Pallas 

Athéné a nabádal študentov k ďalšej aktivite v študijnej a vedeckej práce. Zo zdrojov 

získaných vo výzvach nadácie Pallas Athéné Domus Meriti, získalo štipendium a prevzalo 

diplomy potvrdzujúce získanie excelentného štipendia 50 študentov Fakulty ekonómie 

a informatiky UJS. Zo strany študentov poďakovala za podporu Bc. Noémi Fóthy, študentka 

študijného programu magisterského štúdia Ekonomika a manažment podniku. 
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Zasadnutia Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky UJS v roku 

2020 

  

Zasadnutie AS FEI UJS dňa 23. januára 2020 

Program zasadnutia:  

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

zápisnice. 

2. Návrh na rozdelenie Katedry matematiky a informatiky. 

3. Štatút Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho. 

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

roku 2019. 

5. Iné.  

 

Zasadnutie AS FEI UJS dňa 05. marca 2020 

Program zasadnutia: 

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

zápisnice. 

2. Podmienky prijatia na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 

Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2020/2021. 

3. Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 

Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2020/2021. 

4. Členstvá vo Vedeckej rade FEI UJS. 

5. Členstvo v Disciplinárnej komisii FEI UJS. 

6. Organizačný poriadok Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho. 

Organogram. Pracovné náplne vysokoškolských učiteľov. 

7. Disciplinárny poriadok pre študentov Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. 

Selyeho. 

8. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity 

J. Selyeho pre študentov. 

9. Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity 

J. Selyeho. 

10. Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. 

Selyeho. 

11. Riadne voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Fakulty ekonómie 

a informatiky Univerzity J. Selyeho, formulár návrhu kandidátov. 

12. Iné.  

 

„Per rollam“ hlasovanie AS FEI UJS  zo dňa 20. marca 2020 

Predmet hlasovania „Per rollam: 

V súvislosti s opatreniami zavedenými pre boj s koronavírusom sa väčšina členov AS FEI 

UJS zhodla na potrebe navrhnutia Dodatku č. 1 k Harmonogramu riadnych volieb kandidátov 

na členstvo v AS FEI UJS.  
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„Per rollam“ hlasovanie AS FEI UJS  zo dňa 29. marca 2020 

Predmet hlasovania „Per rollam: 

V súvislosti s opatreniami zavedenými pre boj s koronavírusom sa členovia AS FEI UJS 

zhodli na potrebe navrhnutia Dodatku č. 2 k Harmonogramu riadnych volieb kandidátov na 

členstvo v AS FEI UJS.  

   

E-Zasadnutie AS FEI UJS dňa 02. apríl 2020 

Program zasadnutia:  

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

2. Dodatok č. 3 k Riadnym voľbám kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Fakulty 

ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho, formulár návrhu kandidátov 

3. Iné. 

 

E-Zasadnutie AS FEI UJS dňa 30. apríla 2020 

Program zasadnutia:  

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

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

3. Iné.  

 

Ustanovujúce zasadnutie AS FEI UJS dňa 04. júna 2020 

Program zasadnutia:  

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

2. Voľba predsedu AS FEI UJS, prvého podpredsedu zo zamestnaneckej časti AS FEI UJS 

a druhého podpredsedu zo študentskej časti AS FEI UJS 

3. Iné.  

 

Zasadnutie AS FEI UJS dňa 10. septembra 2020 

Program zasadnutia:  

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

2. Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie 

a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2021/2022  

3. Iné.  

 

„Per rollam“ hlasovanie AS FEI UJS  zo dňa 23. októbra 2020 

Predmet hlasovania „Per rollam: Stanovisko pre RVŠ 

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky 

NÁVRH STANOVISKA: 

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho víta iniciatívu 

predsedníctva Rady vysokých škôl k diskusii v rámci akademickej obce k Národnému 

integrovanému reformnému plánu. 

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho sa rovnako 

nestotožňuje s navrhovaným zredukovaním zákonom predpísaných požiadaviek na vnútorné 

usporiadanie samosprávy vysokých škôl na úrovni fakúlt. Akademický senát fakulty je podľa 

zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov jej 
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samosprávnym zastupiteľským orgánom a má schvaľovaciu a volebnú pôsobnosť a to 

v rámci strategických oblastí.  

 

Zasadnutie AS FEI UJS dňa 25. novembra 2020 

Program zasadnutia:  

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

2. Schválenie návrhu na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FEI UJS.  

3. Iné.  

 

Zasadnutia Vedeckej rady Fakulty ekonómie a informatiky v roku 2020 

Zasadnutie VR FEI UJS zo dňa 11.02.2020 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Rokovací poriadok Vedeckej rady FEI UJS  

3. Odborová komisia študijného programu 3. stupňa vysokoškolského štúdia TVMaIdd – 

Teória vyučovania matematiky a informatiky 

4. Iné 

 

„Per rollam“ hlasovanie VR FEI UJS 21.02.2020 – 28.02.2020  

Predmet hlasovania „Per rollam: 

Návrh č. 01-28022020 

Podľa ods. 17 § 54 Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. navrhujem schválenie 

vnútorného predpisu Organizačný a rokovací poriadok odborových komisií pre doktorandské 

študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS.  

 

„Per rollam“ hlasovanie VR FEI UJS 03.04.2020 – 10.04.2020  

Predmet hlasovania „Per rollam: 

Návrh č. 01-03042020 

V období, pokiaľ budú pretrvávať opatrenia Ústredného krízového štábu na ďalšie riešenie 

epidemiologickej situácie, a bude v platnosti Príkaz rektora č. 5/2020, Vedecká rada FEI UJS 

bude hlasovať elektronicky aj o personálnych otázkach. 

 

„Per rollam“ zasadnutia VR FEI UJS 23.04.2020 – 30.04.2020  

Program „per rollam“ zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Hodnotenie vzdelávacej činnosti EF UJS za rok 2019 

3. Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti EF UJS za rok 2019 

4. Správa o zabezpečenie kvality vzdelávania na EF UJS za rok 2019 

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

stupňa EMPdd a EMPed podľa § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  

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

stupňa TVMaIdd podľa §54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  
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7. Hlasovanie o navrhovaných ďalších odborníkoch, ktorí majú právo skúšať na štátnych 

skúškach na 1. stupni VŠ na FEI UJS podľa §63 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách  

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

skúškach na 2. stupni VŠ na FEI UJS podľa §63 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách  
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

(ďalej len „FEI UJS“ alebo „fakulta“) sa aj v roku 2020 riadila zákonom, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ako aj vnútornými predpismi Univerzity J. Selyeho (ďalej 

len „UJS“ alebo „univerzita“) a FEI UJS. Štúdium na FEI UJS v súvislosti so šírením 

koronavírusu bolo zabezpečované väčšinou dištančnou metódou na dennej a externej forme 

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

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

aktivity fakulty boli v tejto oblasti orientované predovšetkým na posilňovanie postavenia 

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

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

FEI UJS zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie v rámci viacerých akreditovaných 

študijných programov. 

a) Údaje o študijných programoch (prehľad programov) 

FEI UJS zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie len v rámci akreditovaných študijných 

programov.  

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

štúdium: 

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

 8. Ekonómia a manažment 

o študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment v dennej a externej 

forme štúdia, 

o spoločný študijný program Obchod a marketing v dennej forme štúdia 

(partnerskou univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem), 

o  spoločný študijný program Rozvoj vidieka v dennej forme štúdia (partnerskou 

univerzitou je Szent István Egyetem v Gödöllő),  

 18. Informatika, študijný program Aplikovaná informatika v dennej forme štúdia. 

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

 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika a manažment podniku 

v dennej forme štúdia. 

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

 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika a manažment podniku 

v dennej a externej forme štúdia. 

FEI UJS v roku 2019 získala právo na realizáciu študijného programu druhého stupňa 

štúdia Aplikovaná informatika v dennej aj externej forme štúdia v študijnom odbore 18. 

Informatika rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2019/18599:10-

A1110 a 2019/18599:10-A1110. 

FEI UJS v roku 2019 získala právo na realizáciu študijného programu tretieho stupňa 

štúdia Teória vyučovania matematiky a informatiky v dennej forme štúdia v hlavnom 
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študijnom odbore 22. Matematika a vo vedľajšom študijnom odbore 18. Informatika 

rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2019/17108:15-A1110.  

 V akademickom roku 2020/2021 bola FEI UJS oprávnená realizovať vysokoškolské 

štúdium: 

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

 8. Ekonómia a manažment 

o študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment v dennej a externej 

forme štúdia, 

o spoločný študijný program Obchod a marketing v dennej forme štúdia 

(partnerskou univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem), 

o  spoločný študijný program Rozvoj vidieka v dennej forme štúdia (partnerskou 

univerzitou je Szent István Egyetem v Gödöllő),  

 18. Informatika, študijný program Aplikovaná informatika v dennej forme štúdia. 

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

 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika a manažment podniku 

v dennej forme štúdia, 

 18. Informatika, študijný program Aplikovaná informatika v dennej a externej 

forme štúdia.  

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

 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika a manažment podniku 

v dennej a externej forme štúdia. 

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

matematiky a informatiky v dennej forme štúdia. 

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

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

2019/2020 

Fakulta ekonómie a informatiky UJS 

Stupeň vysokoškolského štúdia Denné štúdium Externé štúdium Spolu 

1. stupeň 3 1 4 

2. stupeň 1 0 1 

3. stupeň 1 1 2 

 

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

2020/2021 

Fakulta ekonómie a informatiky UJS 

Stupeň vysokoškolského štúdia Denné štúdium Externé štúdium Spolu 

1. stupeň 4 1 5 

2. stupeň 2 0 2 

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

uchádzači o štúdium študijných programov ekonomického zamerania majú možnosť 

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

stupni vysokoškolského štúdia. Uchádzači o štúdium študijného programu Aplikovaná 

informatika  majú možnosť pokračovať v štúdiu v študijnom odbore 18. Informatika na 

druhom stupni a v medziodborovom študijnom programe 22. Matematika a 18. Informatika 

na treťom stupni vysokoškolského štúdia od akademického roka 2020/2021.  

b) Údaje o študentoch a ich štruktúre 

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

k dátumu 31.10.2020. FEI UJS mala k uvedenému dátumu 903 študentov. Na prvom stupni 

vysokoškolského štúdia na FEI UJS študovalo 733 študentov (81%), na druhom stupni 145 

(16%), na treťom stupni 25 študentov (3%). Rozdelenie počtu študentov FEI UJS k dátumu 

31.10.2020 podľa stupňa štúdia znázorňuje graf 1. 

Graf 1 Rozdelenie počtu študentov podľa stupňa štúdia na FEI UJS v roku 2020 

 

Z uvedeného počtu študentov zo zahraničia pochádza 289 študentov (199 študuje na 

dennej a 90 na externej forme), t. j. 32% z celkového počtu. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom FEI UJS dosiahla zvýšenie počtu svojich zahraničných študentov. 

Porovnanie počtu študentov za rok 2020 s počtom v roku 2019 vykazuje zvýšenie, 

celkovo je o 73 študentov viac ako v predchádzajúcom roku. Počet študentov v roku 2020 sa 

zvýšilo na dennej forme štúdia o 39 študentov, na externej forme štúdia o 34 študentov 

v porovnaní s rokom 2019. Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku je možné 

považovať uvedený vývoj za úspech, ku ktorému významne prispela i marketingová stratégia 

univerzity, ako aj opatrenia vedenia FEI UJS vo vzťahu so zabezpečovaním kvality štúdia na 

fakulte. Vývoj počtu študentov FEI UJS v rokoch od 2012 až 2020 na dennej a na externej 

forme štúdia znázorňuje graf 2. 
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Graf 2 Vývoj počtu študentov FEI UJS v rokoch 2012-2020 

 

c) Informácie o akademickej mobilite študentov 

Rozvoj odborných znalostí prostredníctvom akademickej mobility študentov môže viesť 

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

rekvalifikáciu. V snahe reagovať na trendy v európskom meradle sa aj v roku 2020 

prejavovala v európskom kontexte tendencia podporovať stále intenzívnejšiu spoluprácu 

v rámci európskych mobilitných programov. 

Študenti FEI UJS aj v roku 2020 prejavili výrazný záujem o zahraničné mobility cez 

jednotlivé programy, prostredníctvom ktorých realizovali študijné, pracovné, výskumné 

pobyty i prednáškové cykly s cieľom zvyšovania svojej odbornosti a získavania praktických 

skúseností. 

UJS ponúkala svojim študentom akademické mobility v rámci medzinárodného 

vzdelávacieho programu Erasmus+, Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné 

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

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

informačných nástrojov univerzity (webová stránka úseku medzinárodných vzťahov, 

univerzitné média, nástenky, letáky). 

Zo strany študentov FEI UJS bol veľký záujem o študentské mobility v roku 2020. 

V akademickom roku 2019/2020 bolo celkovo realizovaných 124 študentských mobilít: 

v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Erasmus+ 85 študentov (29 štúdium, 56 

stáž), Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS 4 študentov 

a štipendijného programu Makovecz 35 študentov. 

Vďaka opatreniam prijatým na zabránenie šírenia koronavírusu cestovania v rámci 

akademických mobilít boli zastavené.  

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

UJS informovala študentov stredných škôl a verejnosť o možnostiach štúdia v roku 2020 

prostredníctvom: 

 webovej stránky univerzity a fakulty,  

 Dňa otvorených dverí,  

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

 inzercií v lokálnych rádiách. 

Termín podania prihlášok na 1. stupeň štúdia bol 31. 3. 2020, termín podania prihlášok na 2. 

stupeň a na 3. stupeň štúdia bol 30. 6. 2020. Vzhľadom k tomu, že sa nenaplnili plánované 

počty prihlášok, dekan FEI UJS vyhlásil doplňujúce kolo prijímacích konaní pre 1. stupeň 

štúdia, ktoré trvalo do 30. 6. 2020.  

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

Výročnej správy UJS. V roku 2020 bolo na 1. stupni vysokoškolského štúdia na FEI UJS 

prijatých na dennú formu štúdia 262 uchádzačov a na externú formu štúdia 58 uchádzačov. 

V prípade uchádzačov prijatých na dennú formu štúdia, bolo prijatých 145 uchádzačov na 

študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment, 13 uchádzačov na študijný program 

Rozvoj vidieka, 8 uchádzačov na študijný program Obchod a marketing a 96 uchádzačov na 

študijný program Aplikovaná informatika. V porovnaní s rokom 2019, počet uchádzačov 

prijatých na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na dennej a externej forme sa znížilo. Celkovo 

v roku 2020 bolo na FEI UJS prijatých na 1. stupeň vysokoškolského štúdia o 26 uchádzačov 

menej, ako v predchádzajúcom roku. 

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

 rokoch 2019 a 2020 

 

Na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na FEI UJS sa zapísalo v roku 2020 na dennú formu 

štúdia 236 študentov a na externú formu štúdia 55 študentov. V porovnaní s 

predchádzajúcim rokom, počet zapísaných novoprijatých študentov na 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia sa znížilo na dennej forme a na externej forme štúdia. Celkovo bolo 

na 1. stupni vysokoškolského štúdia na FEI UJS v roku 2020 zapísaných o 21 študentov 

menej, ako v predchádzajúcom roku. Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov 

v rokoch 2019 a 2020 na 1. stupeň vysokoškolského štúdia znázorňuje graf 3. 

V roku 2020 bolo na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na FEI UJS prijatých 86 

uchádzačov. Uvedení uchádzači boli prijatí na dennú formu štúdia. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom, bolo na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na FEI UJS v roku 2020 

prijatých o 19 uchádzačov viac. 

V roku 2020 bolo na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na FEI UJS zapísaných 85 

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

štúdia na FEI UJS bolo v roku 2020 zapísaných o 20 študentov viac, ako v predchádzajúcom 

roku. Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov v rokoch 2019 a 2020 na 2. stupeň 

štúdia znázorňuje graf 4. 
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Graf 4 Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov na FEI UJS na 2. stupeň štúdia 

v rokoch 2019 a 2020 

 

V roku 2020 boli na 3. stupeň vysokoškolského štúdia na FEI UJS prijatí na dennú formu 

štúdia 11 uchádzači a na externú formu štúdia 4 uchádzači. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom, bolo na 3. stupeň vysokoškolského štúdia na FEI UJS v roku 2020 prijatých o 7 

uchádzačov viac. 

V roku 2020 sa zapísali na 3. stupeň vysokoškolského štúdia na FEI UJS na dennú formu 

štúdia 11 študenti a na externú formu štúdia 4 študenti. Počty prijatých uchádzačov 

a zapísaných študentov na 3. stupeň štúdia v rokoch 2019 a 2020 znázorňuje graf 5. 

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

v rokoch 2019 a 2020 

 

e) Údaje o absolventoch 

V roku 2020 úspešne ukončilo štúdium na FEI UJS celkom 170 absolventov. Z nich 98 

absolventov získalo titul bakalár (v skratke Bc.) a 65 absolventov titul magister (v skratke 

Mgr.) a 6 absolventov titul „philosophiae doctor“ (v skratke PhD.). Z celkového počtu 

absolventov 165 získalo vysokoškolské vzdelanie na dennej forme štúdia, zvyšných 5 na 

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

2019 a 2020 je znázornený na grafe 6. 
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Graf 6 Rozdelenie počtu absolventov FEI UJS podľa stupňa vysokoškolského vzdelania 

v rokoch 2019 a 2020 

 

Rigorózne konania 

 FEI UJS bola v roku 2020 oprávnená realizovať rigorózne konanie v študijnom 

odbore 8. Ekonómia a manažment. V roku 2020 úspešne vykonal rigoróznu skúšku a obhájil 

svoju rigoróznu prácu 1 rigorozant. 

f) Komentovaný prehľad úspechov študentov 

Študenti FEI UJS sa pravidelne zúčastňujú na vedeckých podujatiach venovaných 

prezentácii výsledkov ich študentskej vedeckej činnosti na univerzitnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni. Zapájajú sa tiež do projektov a súťaží vyhlasovaných 

podnikateľskými subjektmi, bankami, resp. inými univerzitami. Študenti FEI UJS v roku 

2020 prezentovali svoju fakultu na medzinárodných súťažiach: 

 

 Maďarská národná banka vyhlásila súťaž pod názvom „Nová vízia“ v príprave odborných 

prác, na ktorej sa účastníci mohli zúčastniť jednotlivo alebo ako tím v piatich tematických 

sekciách. Študenti, ktorí sa prihlásili do súťaže, najskôr pripravili a podali súťažnú prácu 

zodpovedajúcu práci ŠVOČ a následne odborníkmi MNB vybrané práce boli prezentované 

a obhájené pred odbornou porotou. Našu fakultu v súťaži úspešne reprezentovali nasledujúci 

študenti: 

 Mgr. Patrik Baša a Mgr. Bence Csinger v sekcii Systém konkurenčného 

vysokoškolského vzdelávania,  

 Bc. Noémi Fóthy, Bc. Réka Magyar a Attila Bodnár v sekcii Digitálny okamžitý 

finančný systém. 

 

Do univerzitného kola Vedeckej aktivity študentov sa v letnom semestri akademického 

roka 2019/2020 zapojilo 21 študentov. Študenti fakulty súťažili  v troch sekciách: 

Sekcia ekonomických vied I. – Manažment – HR: Predsedom sekcie bola prof. Dr. Andrea 

Bencsik, CSc. Komisia pracovala v zložení: Mgr. Andrej Hevesi, PhD., PhDr. Silvia Tóbiás 

Kosár, PhD. a Mgr. Tibor Zsigmond. Komisia hodnotila 8 prác a prezentácií. 

Na základe rozhodnutia poroty prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

I. miesto: Bc. Kamilla Sánta  

II. miesto: Melinda Székely 

III. miesto: Bc. Szonja Jenei 
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Okrem študentov umiestnených na I. až III. mieste porota odporučila na účasť na XV. 

Konferencií ŠVOČ aj študentov Bc. Kornél Krupánszki, Bc. Boglárka Fónadová a Monika 

Esseová.  

Sekcia ekonomických vied II. – Manažment – Marketing: Predsedom sekcie bol prof. Dr. 

László Józsa, CSc. Komisia pracovala v zložení: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD., Ing. 

Zoltán Šeben, PhD. a Mgr. Barnabás Szabó. Komisia hodnotila 6 prác a prezentácií. 

Na základe rozhodnutia poroty prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

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

II. miesto: Bc. Bence Csinger 

III. miesto: Bc. Noémi Fóthy 

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

Konferencií ŠVOČ aj študentov Eszter Szabó, Bc. Réka Magyar a Bc. Julianna Kovácsová.  

Sekcia ekonomických vied III. – Ekonomika: Predsedom sekcie bol prof. Dr. Mihály 

Ormos, PhD. Komisia pracovala v zložení: doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., Mgr. Dávid 

Szabó, PhD. a PhDr. Zsuzsanna Szeiner. Komisia hodnotila 7 prác a prezentácií. 

Na základe rozhodnutia poroty prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

I. miesto: Bc. Patrik Baša  

II. miesto: Bc. Szilárd Szigeti 

III. miesto: Bc. Vivien Trunka 

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

Konferencií ŠVOČ aj študentov Bc. Viktor Busánszki, Bc. Bianka Pásztóová – Bc. Renáta 

Jankovičová.   

 

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

národnosti žijúcich na Slovensku sa uskutočnilo 19. a 20. novembra 2020 na pôde Univerzity 

J. Selyeho v online forme. V sekcii Ekonomické vedy – Manažment ľudských zdrojov 

prezentovali svoje práce aj študenti FEI UJS (6 prezentácií z celkových 7). Odborná porota 

pracovala v zložení: Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD., Dr. habil. Péter Huszka, PhD., 

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros,PhD., Mgr. Annamária Zsigmondová. Naši študenti získali 

prvé tri miesta a štyri práce postúpili aj do nasledujúceho kola ŠVOČ (OTDK) súťaže: 

I. miesto sekcie získala Mgr. Kamilla Sánta - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola 

ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

II. miesto sekcie získal Mgr. Szilárd Szigeti - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho 

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

III. miesto sekcie získala Bc. Monika Esseová - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho 

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

Do ďalšieho kola bola odporučená práca Melindy Székely.  

V sekcii Ekonomických vied – Marketing prezentovali svoje práce aj študenti FEI UJS (8 

prezentácií z celkových 8). Odborná porota pracovala v zložení: prof. Dr. László Józsa, CSc., 

Dr. habil. Veronika Keller, PhD., Ing. Norbert Gyurián,PhD., Mgr. Henrieta Cziborová. Naši 

študenti získali prvé tri miesta a päť prác postúpilo aj do nasledujúceho kola ŠVOČ (OTDK) 

súťaže: 

I. miesto sekcie získali Mgr. Kamilla Sánta a Mgr. Patrik Baša - porota navrhla prácu na 

postup do ďalšieho kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 
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II. miesto sekcie získal Bc. Kornél Krupánszki - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho 

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

III. miesto sekcie získal Mgr. Bence Csinger - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho 

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

Do ďalšieho kola boli odporučené aj práce Patrika Bašu a Noémi Fóthy. 

V sekcii Metodika a technológia vyučovania zastupoval fakultu Mgr. Norbert Annuš, 

doktorand FEI UJS a získal I. miesto. Odborná porota pracovala v zložení István Szökől, 

Ferenc Mező, Ilona Patai, Tibor Szabó, Miklós Vontszemű.   

 

Dňa 26.09.2020 študent Patrik Kerekes reprezentoval univerzitu na podujatí s názvom 

„Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság“, na ktorom získal 1. miesto a zvláštnu 

cenu v kategórii vzpieranie.  

 

Ádám Százvai a Tomáš Záchenský sú členmi volejbalového klubu VK Spartak UJS 

Komárno. 

 

Dňoch 06-16.01.2020 študentky fakulty Bc. Renáta Jankovičová a Bc. Bianka Pásztóová 

reprezentovali UJS na podujatie s názvom „Tretí medzinárodný festival mládeže o „Slobode 

a bezpečnosti“ v Thajsku. 

g) Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

Študenti FEI UJS v roku 2020 získali nasledovné ocenenia: 

o Najlepšia bakalárska práca na FEI UJS – Bc. Eszter Szabó – Názov bakalárskej 

práce: Marketingová činnosť malých a stredných podnikov v praxi (Kis- és 

középvállalatok marketingtevékenysége a gyakorlatban) 

o Najlepšia diplomová práca na FEI UJS – Mgr. Kamilla Sánta – Názov diplomovej 

práce: Medzinárodné porovnanie analýzy efektívneho využitia firemného profilu 

na Instagrame (Nemzetközi összehasonlítás az üzleti profil hatékony 

kihasználásáról az Instagramon). 

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

Kamilla Sánta.  
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

 Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho v roku 2020 nerealizovala 

žiadnu formu ďalšieho vzdelávania.  
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty  

 

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

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

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

v domácom, či v medzinárodnom meradle. Koncepcia budovania výskumu a tvorivej činnosti 

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

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

snahy je aj výskumná činnosť vykonávaná v Inteligentnom robotickom centre (IRC). 

Výsledky výskumnej činnosti sú publikované v domácich a v zahraničných vedeckých 

časopisoch a v knižných publikáciách.  

 

Na základe dát poskytnutých Univerzitnou knižnicou UJS je počet publikácií 

vykazovaných v roku 2020 Fakultou ekonómie a informatiky v jednotlivých publikačných 

kategóriách k 31.01.2021 uvedený v Tabuľke 3. 

 

Tabuľka 3 Publikačná činnosť FEI UJS v roku 2020  vykazovaná k 31.01.2021 

Kategória 
Počet 

publikácií 

Zmena  

(r. 2020 - r. 2019) 

Skupina A1  AAA, AAB, ABA, ABB 3 +3 

Skupina A2  

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

EAI, CAA, CAB, EAJ 
4 +2 

FAI 13 +8 

Skupina B  

ADC, BDC 18 +12 

ADD, BDD 0 0 

CDC, CDD 0 0 

Skupina C  

ADM, ADN, AEM, AEN 32 +7 

BDM, BDN, CBA, CBB 0 0 

Skupina D  Ostatné 152 +38 

Spolu 222 +70 

 

Celkový počet publikácií bol o 70 vyšší, ako v roku 2019. V kategóriách Skupiny A1 a A2 

bol zaznamenaný rast oproti roku 2019, v Skupine B bol počet publikácií vyšší (+12) a 

v Skupine C sa počet publikácií zvýšilo o 7 publikácií, počet publikácie sa zvýšil aj 

v Skupine D  (+38 publikácií).  

Fakulta ekonómie a informatiky vydala dva vedecké časopisy (ACTA OECONOMICA 

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

s periodicitou dve čísla/rok. 

a) Projekty podporované z domácich grantových schém  

Úspešnosť FEI UJS a počet podaných domácich projektov v roku 2020 v jednotlivých 

výzvach: 

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

(1/0568/20 - prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.: „Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov 

V4 krajín“) 

2. KEGA: Počet riešených projektov KEGA v roku 2020 bolo 2. (005UJS-4/2019 – Dr. 

habil. Ing. Renáta Machová, PhD.: „Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y 
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gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe“; 012TTU-4/2018 – PaedDr. Krisztina 

Czakóová, PhD.: „Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní“). 

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

menšín (počet podaných projektov: 2 / počet podporených projektov: 1), úspešnosť: 50%. 

(20-230-00356 – Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD.: „Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs 

időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-

1989))”. 

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

podporených projektov: 0) 

b) Projekty podporované zo zahraničných grantových schém  

Finančné zdroje získané na výskumné projekty zo zahraničných grantových schém 

z ktorých fakulta financovala výskumnú činnosť boli v roku 2020 nasledovné: 

1. Nadácia Pallas Athéné Educationis: Fakulta ekonómie a informatiky využívala 

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

„Podpora doktorandského štúdia EF a výskumných programov v ekonomických, 

matematických a prírodovedných oblastiach“. 

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

činnosť na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho“, (Z 1/2019.01.17.) 

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

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

 

Úspešnosť fakulty v ďalších grantových schémach bola nasledovná: 

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

podporených projektov: 0), úspešnosť: 0% 

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

projektov: 1), úspešnosť: 50% (2020-1-HU01-KA203-078810 – RNDr. Zoltán 

Fehér,PhD.:„Poly-Universe in teacher training education“). 

c) Projekty uskutočnené na objednávku 

V roku 2020 sa uskutočnili výskumné práce na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej 

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

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

0014).   

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

neboli uskutočňované ďalšie činnosti. 

d) Využitie dosiahnutých výsledkov z výskumnej činnosti 

Fakulta sa usilovala o zabezpečenie využitia dosiahnutých výsledkov výskumu v praxi 

aj v roku 2020. V diseminácii výskumných výsledkov bola naďalej spolupráca s praxou 

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

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

odborných stretnutí s praxou (v roku 2020 to boli najmä podujatia prednášky odborníkov 

z praxe v rámci TvT, prednášky odborníkov v rámci vyučovania, využite výsledkov vo 

vyučovacom procese v oblasti gamifikikácie).  

V oblasti využiteľnosti výsledkov výskumnej činnosti zamestnancov Katedry 

matematiky a Katedry 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 
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obrazov, počítačové videnie (3DVis),  bezpečnosť dopravy a vozidiel, databázové systémy, 

dátové štruktúry, spracovanie informácií pomocou CLOUDu. V roku 2020 boli usporiadané 

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

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. Centrum je momentálne 

zaradený pod Katedru informatiky FEI UJS. V roku 2020 sa v IRC vykonávali výskumy 

v nasledujúcich oblastiach: 

a) Strojové videnie – návrh novej hlbokej siete na detekciu self-supervised low-rank 

regiónov, ktorá predvída tzv. low-rank likelihood map z obrázka; vývoj novej 

techniky s využitím sekvenciálnych fuzzy indexovacích tabuliek na rozpoznávanie 

tvarov podľa ich obrysov, ktorú možno použiť na rýchle spracovanie leteckých 

snímok. 

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

popis 3D dokumentácie vonkajšej fasády reformovaného kostola v Klížskej Nemej, 

s využitím dátovej fúzie 2D obrazových a 3D LiDAR dát a leteckých snímok. 

c) Strojové učenie – návrh nových modelov strojového učenia pre inteligentnú kontrolu 

dopravných ciest; návrh novej metódy na predikciu ohnísk COVID-19 založenej na 

integrácii modelov strojového učenia a SEIR (susceptible-exposed-infectious-

removed); návrh nového postupu na hodnotenie vzniku syntetickej kolónie buniek 

generovanej tzv. off-mriežkovým modelom.  

d) Aplikácia umelej inteligencie – modelovanie dvojpodlažných obytných budov, 

posúdenie ich energetickej hospodárnosti a vyhodnotenie vplyvov viacerých 

parametrov (orientácia budovy, pomer okna k stene, zasklenie, tieniace zariadene, 

atď.); návrh nového riadiaceho systému s využitím neurónových sietí typu GMDH 

(Group Method of Data Handling) pre reguláciu napätia a výkonu vo fotovoltaických, 

palivových a batériových systémoch.   

e) Počítačová simulácia – návrh novej metódy na predikciu rastu stromov založenej na 

simulácii rastu stromov resp. skupiny stromov.  

f) Analýza a hĺbková analýza dát – nový algoritmus pre analýzu času väzby (binding-

time), ktorý je úpravou už existujúceho Gomardovho algoritmu; intenzívne 

porovnanie výkonnosti šiestich populárnych klasifikačných techník so zameraním na 

silu adaptívneho náhodného lesa (Adaptive Random Forest).  

V roku 2020 bolo publikovaných 11 publikácií v nadväznosti na výskumnú činnosť 

a prácu v IRC. 

f) Projekty podporované z vnútorných grantových schém  

Na UJS sa v roku 2020 neudelili financie vo forme vnútorných grantov.  
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VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

 

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

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

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov Fakulty ekonómie a informatiky 

Univerzity J. Selyeho 

Cieľom riadenia ľudských zdrojov Univerzity J. Selyeho je vytvorenie prostredia 

podnecujúce systematické vzdelávanie ako aj rozvoj intelektuálneho kapitálu a priaznivá 

kvalifikačná štruktúra najmä vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. 

V oblasti personálnej politiky sa na Univerzite J. Selyeho dodržiaval nastúpený trend 

z minulých rokov a to zlepšovanie kvality vzdelávacieho procesu rastom kvalifikačnej 

štruktúry vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a aj v roku 2020 sa kládol 

dôraz hlavne na personálne obsadenie akreditovaných študijných programov kvalitnými 

pedagogickými zamestnancami a zabezpečenie garancie študijných programov vo všetkých 

troch stupňoch vzdelávania. Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov Fakulty 

ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho k  31.10.2020 bolo 46,85. V kategórii 

profesori, docenti s DrSc. nenastala zmena, v kategórii docenti bez DrSc. a  ostatní učitelia 

bez vedeckej hodnosti sme zaznamenali mierny nárast oproti roku 2019, a v kategórii ostatní 

učitelia s PhD., CSc. mierny pokles oproti roku 2019. 

Podrobnejšie údaje týkajúce sa kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov Fakulty 

ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho sú v tabuľke č. 4. (v tabuľke je uvedený 

evidenčný prepočítaný počet pedagogických zamestnancov FEI k 31. 10. 2019 a 31. 10. 

2020): 

Tabuľka 4. Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov FEI UJS 

 

2019 2020 

Evidenčný 

prepočítaný 

počet 

z toho 

ženy 

Evidenčný 

prepočítaný 

počet 

z toho 

ženy 

Profesori, docenti s DrSc. 9 2 9 2 

Docenti, bez DrSc. 9,50 1,5 11,1 1,6 

Ostatní učitelia s DrSc. 0 0 0 0 

Ostatní učitelia s PhD., CSc. 22,2 5,8 21,7 7,05 

Ostatní učitelia bez vedeckej hodnosti 3,7 2,6 5,05 3,55 

Spolu 44,30 11,90 46,85 14,20 

 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity 

J. Selyeho 
V roku 2020 získal 1 vysokoškolský učiteľ titul Dr. habil. a 1 vysokoškolský učiteľ 

titul docent. 

 

Zhodnotenie výberových konaní Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

V roku 2020 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. Výberové konania na miesta profesorov 

a docentov sú zverejňované v slovenských médiách, na oficiálnej web stránke univerzity, 

kam je možné sa pripojiť priamo zo stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. O otázke kvality uchádzačov je kompetentná rozhodnúť výberová 

komisia. Počet vyhlásených výberových konaní na obsadenie funkcií vysokoškolských 

učiteľov bolo spolu 32, a to na funkčné miesta nasledovne: 

 profesora v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment bolo 2, 

 profesora v študijnom odbore 18. Informatika bolo 1, 
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 profesora v študijnom odbore 22. Matematika bolo 2,  

 docenta v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment bolo 1, 

 docenta v študijnom odbore 18. Informatika bolo 3, 

 docenta v študijnom odbore 22. Matematika bolo 1, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie predmetov v študijnom odbore 8. 

ekonómia a manažment bolo 8, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie predmetov informatiky bolo 5, 

 odborný asistent so zameraním na vyučovanie predmetov matematiky bolo 6, 

 odborný asistent/asistent so zameraním na vyučovanie predmetov anglického jazyka 

bolo 1, 

 odborný asistent/asistent so zameraním na vyučovanie predmetov nemeckého 

jazyka bolo 1. 

Do výberového konania na miest vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2020 sa 

prihlásilo celkom 32 uchádzačov. Priemerný počet uchádzačov na funkčné miesto profesora 

bolo 0,5, docenta 0,8 a na miesto odborného asistenta a asistenta 0,9 uchádzač. Priemerný 

počet prihlásených, ktorí v čase výberového konania neboli v pracovnom pomere 

s univerzitou bolo 0,4. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je 

v prípade profesorov 3,66 rokov, v prípade docentov 5 rokov a v prípade ostatných 

uchádzačov 4,15 rokov. Počet vysokoškolských učiteľov, ktorí opätovne obsadili to isté 

miesto bolo spolu 12, z toho funkčné miesto profesora 2, docenta 1 a ostatní 9. Počet miest 

obsadených bez výberového konania bolo 4, z toho vysokoškolský učiteľ nad 70 rokov 0.  

 Podrobnejšie údaje o výberových konaniach na miesta vysokoškolských učiteľov sú 

v tabuľke č. 5.: 

 

Tabuľka 5. Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v r. 2020 

Funkcia Profesora Docenta Ostatné Spolu 

Počet výberových konaní 6 5 21 32 

Priemerný počet uchádzačov na obsadenie 

pozície 
0,5 0,8 0,9 0,8 

Priemerný počet uchádzačov, ktorí v čase 

výberového konania neboli v pracovnom 

pomere s univerzitou 

0,33 0,5 0,47 0,4 

Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy 

na dobu určitú 
3,66 5 4,15 4,2 

Počet zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú 0 0 0 0 

Počet konaní bez uzatvorenia zmluvy 0 0 6 6 

Počet konaní, do ktorých sa neprihlásil žiaden 

uchádzač 
2 0 4 6 

Počet konaní, kde bol prihlásený pedagogický 

zamestnanec, ktorý opätovne obsadil to isté 

miesto 

2 1 9 12 
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VIII. Podpora študentov  

Štipendiá 

UJS sa snaží zabezpečiť prostredníctvom poskytovania rôznych druhov štipendií pre 

svojich študentov podnecujúce, motivačné a optimálne prostredie k dosahovaniu čo 

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

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

O poskytnutí štipendií rozhoduje Štipendijná komisia UJS. Na základe uznesení Štipendijnej 

komisie UJS sa pripravia návrhy na udelenie štipendií. O udelení a výške štipendia s 

konečnou platnosťou rozhoduje rektor UJS.  

 

Sociálne štipendiá 
Na sociálnu podporu študentov FEI UJS boli vyplatené sociálne štipendiá v sume 38 285 

EUR v roku 2020. Študenti FEI UJS podali v uvedenom roku 28 žiadostí o poskytnutie 

sociálneho štipendia, z toho bolo schválených 20 žiadostí. 

V priebehu roka 2020 na FEI UJS poberalo sociálne štipendium 27 študentov, čo 

predstavuje 3,64 % z celkového počtu 714 študentov dennej formy štúdia na FEI UJS na 1. a 

2. stupni štúdia. 

 

Motivačné štipendiá 
V roku 2020 boli motivačné štipendiá vyplatené študentom FEI UJS v celkovej výške 

67 343,20 EUR, z toho 33 656,82 EUR vo forme prospechových štipendií a 33 686,38 EUR 

vo forme odborových štipendií. Motivačné štipendiá v inej forme (za vynikajúce študijné 

a vedecké výsledky) v roku 2020 neboli udelené študentom. 

 

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

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

za ďalšie aktivity vykonané v záujme univerzity. V roku 2020 vo forme štipendií z vlastných 

zdrojov boli vyplatené študentom FEI UJS štipendiá v celkovej výške 6 859 EUR.  

 

Štipendiá Pallas Athéné 

V roku 2020 boli udelené štipendiá štipendijného programu Pallas Athéné, podporeného 

nadáciou Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány. O uvedené štipendiá sa mohli uchádzať 

študenti FEI UJS v rámci programu „Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye 

János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán a 2020/21-es akadémiai évben”. 

Výška uvedeného štipendia v prípade jedného študenta predstavuje 30 000 HUF mesačne a 

celkovo bolo priznaných 50 študentom fakulty na akademický rok 2020/2021.   

 

Ďalšia podpora študentov 
FEI UJS venovala v roku 2020 významnú pozornosť podpore študentov aj formou 

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

činnosti zamestnanci FEI UJS poskytovali študentom v dennej a externej forme informácie 

najmä o priebehu a harmonograme aktuálneho akademického roka, o ich povinnostiach 

a možnostiach v rámci akademického informačného systému a pod. 

Vzhľadom na pandemické opatrenia a prevažne distančnú, elektronickú formu vyučovania 

vedenie FEI UJS presadzoval vytvorenie univerzitného video-konferenčného systému, 

pomocou ktorého boli zabezpečované aj online štátne skúšky, vyučovanie a skúšanie väčšiny 

predmetov na univerzite. Bol pozorovateľný aj stúpajúci trend využívania e-learningových 

materiálov ako vo vyučovaní ako aj pri overovaní vedomostí študentov. E-learningový 



Výročná správa o činnosti Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho za rok 2020 

38 

 

systém na báze open-source LMS Moodle bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky 

v roku 2015. Systém ponúka zverejňovanie študijných a pomocných materiálov 

k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického otestovania 

vedomostí v autorizovanej zóne. Vyučujúci pri tom používali aj iné online nástroje ako napr. 

video-konferenčné systémy WebEx, Zoom, MS Teams (od novembra) systémy na zadávanie 

úloh ako Redmenta, alebo univerzitný WeBWork.  

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 FEI UJS a zo strany 

vyučujúcich. 

FEI 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. 

FEI UJS navštívili počas roka 2020 viacerí odborníci z pedagogickej a z komerčnej sféry. 

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

mohli nadobudnúť nové znalosti a skúsenosti z odboru ekonomiky, manažmentu, informatiky 

a matematiky.  

Študenti so špecifickými potrebami majú nárok podľa ich špecifických potrieb na 

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

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

univerzity. 

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

samospráva FEI UJS. Je to samosprávny orgán, ktorý reprezentuje záujmy študentov na 

fakultnej úrovni. 

UJS pre svojich študentov a zamestnancov zabezpečuje stravovanie dodávateľským 

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

študentom bol v roku 2020 celkom 734 a celková výška dotácie bola 1 027,60 EUR.  
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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. 

           Fakultou bolo definované aj zadanie portálu na evidenciu účasti tvorivých zamestnancov 

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

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

  

  

https://fei.ujs.sk/konf/


Výročná správa o činnosti Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho za rok 2020 

40 

 

X. Rozvoj fakulty 

Rozvoj fakulty v roku 2020 prebiehal naďalej v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja 

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

v rozvojovej oblasti vzdelávanie pokračovala v napĺňaní strategických cieľov: 

 

Strategický cieľ 1.1. – Poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých 

realizovaných študijných programoch EF UJS 

Opatrenia:  

- boli vydané ďalšie skriptá a učebnice, 

- fakulta podporuje kvalifikačný rast vyučujúcich, 

- bola vypracovaná platforma, ktorá umožňuje štúdium na diaľku – bigbluebutton.ujs.sk. 

bbbgik.ujs.sk 

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

videozáznamy z prednášok povinných predmetov,  

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

fakulty s cieľom zvyšovania kvality, 

 

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

Opatrenia: 

- na fakulte sa začalo vyučovanie na II. st. VŠ v študijnom odbore 18. Informatika, 

študijný program Aplikovaná informatika na dennej a externej forme štúdia, 

- na fakulte sa začalo vyučovanie na štúdium na III. st. VŠ v študijných odboroch 22. 

Matematika a 18. Informatika, študijný program Teória vyučovania matematiky 

a informatiky na dennej forme štúdia. 

- na fakulte sa začalo vyučovanie na I. st. VŠ v spoločnom študijnom programe Obchod 

a marketing v spolupráci s Univerzitou Corvinus v Budapešti  

- fakulta začala s prípravami vnútorného systému zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania.  

 

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

študentov 

Opatrenia: 

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

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

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

akreditované študijné programy, 

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

(úspešne odštartovaný III. r. ŠP Rozvoj vidieka spoločne s Univerzitou Szent István, 

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

v Budapešti), 

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

viditeľnosti ponuky študijných programov a to aj pre zahraničných študentov, 

zverejňovanie udalostí aj prostredníctvom sociálnych sietí. 

 

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

Opatrenia:  

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

ARRIVA a.s., OVB Allfinanz) 

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

partnerských zmlúv s podnikaniami, viď na stránke: http://prax.ujs.sk 
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- pokračovanie v Štipendijnom programe excelentnosti Pallas Athéné - štipendium  

získalo 50 študentov FEI UJS. 

- získanie finančných zdrojov na finančných zdrojov na čiastočné financovanie štipendií 

I. a II. r doktorandov ŠP EMPdd  

 

Fakulta v rozvojovej oblasti výskumu pokračovala v napĺňaní strategických cieľov: 

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

Opatrenia: 

- fakulta organizovala konferenciu v Budapešti 26.februára 2020 pod názvom 

„Komplexný ekonomický priestor“, 

- bol ukončený projekt v spolupráci s Univerzitou Óbudai, 

- bolo podaných oproti r. 2019 viac vedecko-výskumných projektov, zintenzívnila sa 

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

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

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

Prebiehali kontroly projektu podporeného zo zdrojov ERDF s názvom Podpora 

výskumno-vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti Digitálne Slovensko 

a kreatívny priemysel.  

 

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

Opatrenie: 

- pokračujúci výskum v oblasti robotiky v IRC, 

 

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

odbornú verejnosť a do praxe 

Opatrenie: 

- informovanie zamestnancov fakulty o možnostiach publikovania v medzinárodne 

uznávaných vedeckých časopisoch,  

- motivovanie na publikáciu v časopisoch medzinárodnej kvality, registrovaných 

v databázach Scopus a WoS, 

- semináre na využívanie publikačných a citačných databáz, 

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

- bol obstaraný prístup k databáze ORBIS EUROPE. 

 

Fakulta v rozvojovej oblasti internacionalizácia pokračovala v napĺňaní strategických 

cieľov: 

Strategický cieľ 3.1: Podporiť zahraničné mobility študentov a zamestnancov UJS 

Opatrenie:  

- veľký záujem o mobility študentov a zamestnancov pretrváva, avšak kvôli opatreniam 

prijatým na zabránenie šírenia koronavírusu cestovania v rámci akademických mobilít 

boli zastavené. 

 

Strategický cieľ 3.2: Zvýšiť počet zahraničných študentov 

Opatrenie: 

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

viditeľnosti ponuky študijných programov a to aj pre zahraničných študentov, 

zverejňovanie udalostí aj prostredníctvom sociálnych sietí, 

- počet zahraničných študentov na FEI UJS sa v roku 2020 zvýšil. 
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- kvôli opatreniam prijatým na zabránenie šírenia koronavírusu cestovania v rámci 

akademických mobilít boli zastavené. 

 

Strategický cieľ 3.3: Podpora internacionalizácie vedy a výskumu 

Opatrenie:  

- bol podaný projekt v rámci výzvy ERASMUS+ KA2, 

- boli získané zdroje zo zahraničia na výskumnú činnosť a financovanie štipendií 

doktorandov 

- výskumné projekty boli riešené zväčša v rámci medzinárodnej spolupráce. 

 

Fakulta v rozvojovej oblasti manažment, marketing, ľudské zdroje pokračovala 

v napĺňaní strategických cieľov: 

 

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

na dosiahnutie jej dlhodobých a aktuálnych cieľov 

Opatrenia: 

- neustála práca v oblasti zabezpečenia kvality, 

- pravidelné zasadnutia kolégia dekana, katedier, komisií FEI UJS, 

- transparentný motivačný systém v oblasti VaV. 

 

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

a zvyšovať pozitívne vnímanie fakulty verejnosťou 

Opatrenia: 

- spolupráca s referentom PR univerzity, 

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

viditeľnosti ponuky študijných programov 

 

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

zámerov, prioritami a úlohami univerzity 

Opatrenia: 

- Počet vyhlásených výberových konaní na obsadenie funkcií vysokoškolských učiteľov 

bolo spolu 32, 

- V roku 2020 získal 1 vysokoškolský učiteľ titul Dr. habil. a 1 vysokoškolský učiteľ titul 

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: 

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

používané aj TV prístroje umiestnené na chodbách, 

- v rámci AIS bola upravená štruktúra dokumentov,  

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

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

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

útokov sa znížil, 

- bol obstaraný nový zdroj dát (databáza ORBIS EUROPE) pre výskumné aktivity 

v spolupráci s Bureau van Dijk.  
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XI. Medzinárodné aktivity fakulty  

 V roku 2020 pandémia nového koronavírusu a ochorenia Covid-19 ovplyvnil 

medzinárodné aktivity na FEI UJS. V prvej vlne (od marca) vo väčšine krajín EÚ boli prijaté 

obmedzenia týkajúce sa cestovania, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu.  

 V priebehu roka  FEI UJS pokračovala v upevňovaní partnerstiev v rámci výmenných 

programov Erasmus+ a CEEPUS. V roku 2020 boli podpísané 2 nové medziinštitucionálne 

dohody o výmene študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ novými 

partnermi v Srbsku (Univerzita v Novom Sade) a v Maďarsku (Univerzita Johna Von 

Neumanna, Kecskemét). Fakulta sa v septembri 2020 zapojila do novej siete výmenného 

programu CEEPUS s názvom CIII-AT-0042-16-2021  Image Processing, Information 

Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange. 

 

Mobilita zamestnancov 

 

Vyslaní zamestnanci 
 Pandémia Covid-19 priniesla nečakané zmeny pre účastníkov zahraničných mobilít. Na 

základe stanoviska Európskej komisie a v zmysle prijatých opatrení na UJS podľa príkazu 

rektora sa plánované fyzické mobility zamestnancov odložili z letného semestra 2019/2020 

a zimného semestra a. r. 2020/2021 na neskorší termín.   

 V rámci projektu 2019-1-SK01-KA103-060384 na FEI UJS bolo schválených 28 mobilít 

za účelom výučby a 3 za účelom školenia,  z toho v roku 2019 bolo realizovaných 10 mobilít 

za účelom výučby (v zimnom semestri a. r. 2019/2020). V rámci projektu 2020-1-SK01-

KA103-078130 z prijatých žiadostí na Erasmus+ mobility bolo schválených na a. r. 

2020/2021 30 mobilít za účelom výučby a 4 za účelom školenia.  

 V januári 2020, pred vypuknutím pandémie Covid-19 na FEI boli celkovo realizované 2 

učiteľské mobility. Učitelia absolvovali mobilitu v letnom semestri a. r. 2019/2020 na základe 

vopred dohodnutého programu prednášok a odučili minimálne 8 hodín. Navštevované krajiny 

v rámci mobilít boli: Maďarsko (1) a Česká republika (1).   

 V rámci programu Erasmus+ kľúčovej akcie KA103 1 učiteľ realizoval prednáškový 

pobyt na maďarskej univerzite v Debrecíne (Debreceni Egyetem). Mobilita bola finančne 

podporovaná z projektu č. 2018-1-SK01-KA103-045969. Celková dĺžka učiteľskej mobility 

bola 5 osobodní.  

 Druhá učiteľská mobilita sa uskutočnila cez výmenný program CEEPUS v dĺžke 7 

osobodní v rámci schválenej siete CIII-HU-0019-15-1920 s názvom International 

Cooperation in Computer Science do Českej republiky na Univerzitu Palackého v Olomouci.  

 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v hodnotenom roku o zamestnanecké mobility 

(typ výučba aj školenie) mali zamestnanci FEI UJS naďalej záujem, ale museli kvôli 

pandémii koronavírusu presunúť svoje plánované mobility na rok 2021.  

 

Prijatí zamestnanci 
 V súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 a rôznymi reštrikčnými opatreniami, ktoré 

prijali jednotlivé štáty v oblasti cestovania došlo k dočasnému zastaveniu klasických 

medzinárodných mobilít. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu, FEI UJS informovala 

zahraničných hostí o tom, že od marca 2020 výzva na prijímanie účastníkov mobilitných 

aktivít  na a. r. 2020/2021 bola dočasne odložená.  

 Pred vypuknutím prvej vlny pandémie koronavírusu v letnom semestri a. r. 2019/2020 

FEI UJS prijala 3 zamestnancov zahraničných inštitúcií, ktorí mali prednáškové a výskumné 

pobyty v rámci programu Erasmus+ (1) a výmenného programu CEEPUS (2). V rámci 

projektu KA103 cez program Erasmus+ bol prijatý na FEI UJS 1 učiteľ zahraničnej 

partnerskej inštitúcie. Celková dĺžka učiteľskej mobility bola 5 osobodní. V rámci 

callto:0042-16-2021
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stredoeurópskeho výmenného programu CEEPUS v roku 2020 FEI UJS navštívili 2 

zahraniční hostia. 1 učiteľ bol prijatý z Chorvátska z Univerzity Rijeka v rámci siete CIII-

HU-0019-15-1920 s názvom International Cooperation in Computer Science. V rámci siete 

CIII-PL-0701-08-1920 s názvom Engineering as Communication Language in Europe 

navštívil fakultu 1 učiteľ z poľskej vysokoškolskej inštitúcie Technická univerzita 

v Koszalíne. Zahraniční učitelia v rámci výmenného programu CEEPUS strávili na FEI UJS 

spolu 14 osobodní. 

 

Akademická mobilita študentov  

 

Vyslaní študenti 
 Pandémia koronavírusu a ochorenia Covid-19 zasiahla aj študentské medzinárodné 

mobility. V prvej vlne (od marca) epidémie nového koronavírusu jednotlivé štáty prijali rôzne 

reštrikčné opatrenia v oblasti cestovania a pohybu osôb. Niektorí študenti zrušili svoje 

mobility ešte pred vypuknutím pandémie Covid-19, ostatní vycestovali a začali štúdium na 

zahraničnej univerzite. Študenti FEI UJS boli priebežne informovaní s aktuálnymi 

inštrukciami k zahraničných mobilitám v súvislosti Covid-19 pomocou spoločenských sietí, 

e-mailov a komunikáciou cez Messenger a cez telefón.  

V roku 2020 na FEI bolo realizovaných spolu 60 zahraničných študentských mobilít 

v rámci medzinárodných vzdelávacích programov (Erasmus+ 39, CEEPUS 1, Makovecz 20). 

Pred vypuknutím pandémie Covid-19 vycestovalo z FEI UJS začiatkom letného semestra a. r. 

2019/2020 do zahraničia 59 študentov a počas roka 2020 1 študent realizoval študentskú 

mobilitu v zimnom semestri a. r. 2020/2021. Z celkového počtu vyslaných študentov fakulty 

v akademickom roku vycestovalo 65% žien (v počte 39 študentov). 

Pandémia koronavírusu priniesla nečakané zmeny pre účastníkov vzdelávacích 

programov,  stanovili sa nové pravidlá na riešenie krízových situácií.  Štipendisti, ktorí už 

boli na pobytoch, ich museli prerušiť alebo predčasne ukončiť mobility, tí ktorí sa ešte len 

chystali, nemohli vycestovať. Dôvodom boli cestovné obmedzenia, ale aj prerušenia výučby 

na vysokoškolských inštitúciách. Na základe stanoviska Európskej komisie zo dňa 31.2.2020 

a 25.2.2020 študenti mohli pokračovať svoje štúdiá online zo Slovenska a mali nárok na plnú 

čiastku prideleného grantu aj napriek tomu, že opustili prijímaciu krajinu.  

Na FEI UJS bolo v rámci programu Erasmus+ kľúčového projektu 2019-1-SK01-

KA103-060384 schválených na a. r. 2019/2020 spolu 85 študentských mobilít (29 štúdium, 

56 stáž), z toho bolo v roku 2019 v zimnom semestri a. r. 2019/2020 realizovaných 46 mobilít 

(18 štúdium, 28 stáž) a v hodnotenom roku 39 mobilít (11 štúdium, 28 stáž). Na študijnom 

pobyte zúčastnilo 11 študentov (10 študentov v letnom semestri akademického roka 

2019/2020 a 1 študent v zimnom semestri akademického roka 2020/2021) s priemernou 

dĺžkou mobility 4,66 mesiacov na študenta a priemernou výškou mesačného grantu 2366,55 

Eur. Mobility boli realizované na základe platných medziinštitucionálnych dohôd s 

partnerskými univerzitami v Maďarsku. Počas prvej vlny pandémie koronavírusu 10 študenti 

sa rozhodli vrátiť v jarných mesiacoch domov a pokračovať v štúdiu na hostiteľskej 

zahraničnej univerzite dištančnou formou.  

Stáže v rámci programu Erasmus+ sú významnou súčasťou mobilitných programov 

pre študentov, o ktoré študenti FEI UJS prejavili veľký záujem aj v roku 2020. FEI UJS 

v priebehu roka 2020, v porovnaní s ostatnými fakultami UJS, vyslala najviac študentov na 

zahraničnú stáž v počte 28 v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Študenti strávili 
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na pobyte v zahraničí spolu 79,53 osobomesiacov (v priemere 2,84 mesiacov) priemerným 

mesačným grantom na študenta 1607,0 Eur. V hodnotenom období sa uskutočnilo 26 mobilít 

za účelom stáže v maďarských firmách a 2 stáže v Českej republike. Z celkového počtu sa 

v roku 2020 uskutočnilo 1 absolventský stáž. Počas prvej vlny pandémie koronavírusu 1 

študent FEI UJS sa rozhodol zostať v zahraničí na partnerskej univerzite Vysoká škola 

obchodná v Prahe a dokončiť svoju mobilitu dištančnou formou. Ostatní stážisti sa vrátili po 

vypuknutí pandémie domov a dokončili svoju mobilitu online zo Slovenska. Pandémia 

Covid-19 výrazne ovplyvnila situáciu aj v zimnom semestri a. r. 2020/2021. Možno 

konštatovať, že  kvôli pandémie klesol počet záujemcov o študentské mobility. V rámci 

druhého prebiehajúceho projektu 2020-1-SK01-KA103-078130 z prijatých žiadostí na 

Erasmus+ študentské mobility bolo schválených na fakulte spolu 43  mobilít, z toho 8 za 

účelom štúdia a 35 za účelom stáže.   

Okrem programu Európskej únie Erasmus+ sa študenti FEI UJS zapájali aj 

do stredoeurópskeho programu CEEPUS a do štipendijného programu pre vysokoškolských 

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

ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest). V letnom semestri a. r 

2019/2020 FEI vyslala v rámci programu CEEPUS siete CIII-PL-0701-08-1920 s názvom 

Engineering as Communication Language in Europe 1 študenta na krátkodobý študijný pobyt 

do Poľska (Koszalin University of Technology). Študent strávil na zahraničnej partnerskej 

univerzite 24 osobodní. V rámci programu Makovecz bolo vyslaných na krátkodobé 

výmenné pobyty celkovo 20 študentov z FEI UJS do maďarských partnerských inštitúcií 

v letnom semestri akademického roka 2019/2020 na Univerzitu Istvána Széchenyiho (10 

študentov), na Univerzitu Miltona Friedmana (8 študentov) a na Univerzitu Eötvösa Loránda 

(2 študentov) s priemerným trvaním 1 mesiacov. Priemerný grant študentov predstavoval 

350,- Eur na mesiac pobytu.  

Z pohľadu stupňa vzdelávania 15,0 % študentov vycestovalo do zahraničia z druhého 

ročníka 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 26,67% z tretieho ročníka 1. stupňa 

vysokoškolského štúdia, 21,67% z prvého ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia, 20,0 % 

z druhého ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia a 15,0% študentov z 3. stupňa 

vysokoškolského štúdia. V rámci programu Erasmus+ z celkového počtu študentov 

vycestovalo 1,67% absolventov na stáž. 

 

Prijatí študenti 

 

 V roku 2020, pred vypuknutím pandémie Covid,  FEI UJS prijala v  rámci 

mobilitných programov CEEPUS (1)  a Makovecz (7)  spolu 8 zahraničných študentov. 

 V letnom semestri a. r. 2019/2020 bolo prijatých 7 študentov na krátkodobé výmenné 

pobyty mobilitného programu Makovecz. Zahraniční študenti prichádzali z maďarskej 

partnerskej inštitúcie Univerzity Miltona Friedmena (7 študentov). 

V rámci výmenného programu CEEPUS cez sieť CIII-HU-0019-15-1920 s názvom 

International Cooperation in Computer Science, FEI navštvil 1 študent z poľskej 

vysokoškolskej inštitúcie Technická univerzita v Koszalíne, ktorí strávil na fakulte 30 dní (1 

osobomesiacov).  

 FEI UJS zároveň informovala zahraničných študentov o tom, že prijímanie 

zahraničných účastníkov na mobility sú dočasne odložené.  
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XII. Systém kvality 

a) Manažment fakulty 

FEI 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 FEI UJS. Vnútorný systém 

kvality zahŕňa politiku FEI 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 2020 venovala najmä: 

- trvalému uspokojovaniu požiadaviek cieľových skupín vzdelávacieho procesu, 

- rozvoju infraštruktúry a neustáleho zvyšovania využitia informačných technológií vo 

vzdelávacom procese, 

- zapojeniu všetkých zamestnancov do procesov zameraných na zvyšovanie kvality, 

- neustálemu zlepšovaniu spôsobov implementácie, uplatňovania a monitorovania 

zásad fakulty v oblasti zabezpečovania kvality, 

- zapojeniu študentov a absolventov do vnútorného systému kvality prostredníctvom 

dotazníkových prieskumov. 

b) Vzdelávanie 

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

a doplnení niektorých predpisov, v letnom semestri akademického roka 2019/2020 

a v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 mali študenti FEI UJS k dispozícii 

možnosť zapojiť sa do anonymného dotazníkového prieskumu zameraného na hodnotenie 

výučby a učiteľov. Študentské ankety sú sprístupnené pre študentov jednotlivých študijných 

programov cez Akademický informačný systém Univerzity J. Selyeho (ďalej len „AIS“), kde 

majú priestor na hodnotenie všetkých predmetov a vyučujúcich, ktoré mali zapísané v danom 

semestri akademického roku. Cieľom pravidelného hodnotenia výučby a učiteľov je prispieť 

k zefektívneniu výučby predmetov v jednotlivých študijných programoch na FEI UJS.  

 

Výsledky študentských ankiet na FEI UJS  

Vedenie FEI UJS venuje pozornosť dotazníkovým prieskumom. Do prieskumu majú 

možnosť študenti zapojiť sa od roku 2011.Vývoj počtu respondentov je vidno na grafe 7. 

Graf 7 Vývoj počtu respondentov dotazníkového prieskumu na FEI UJS 
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1 Výsledky študentskej ankety na FEI UJS v letnom semestri akademického roka 

2019/2020 

V letnom semestri akademického roka 2019/2020 boli dotazníky študentom FEI UJS 

elektronicky sprístupnené od 01.04.2020 do 30.6.2020. V dotazníkovom prieskume na FEI 

UJS sa zúčastnilo celkom 118 respondentov, t. j. 14,79 % celkového počtu študentov FEI 

UJS k 31.3.2020. Graf 8 znázorňuje percentuálne rozloženie respondentov podľa študijných 

programov FEI UJS. 

Graf 8 Rozdelenie respondentov podľa študijných programov v letnom semestri 

akademického roka 2019/2020 (v %) 

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

 a manažment denné bakalárske, SPRVdb - Rozvoj vidieka,denné bakalárske, PHMeb – Podnikové hospodárstvo 

externé bakalárske, EMPdm – Ekonomika a manažment podniku denné magisterské, EMPdd – Ekonomika 

a manažment podniku denné doktorandské) 

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

2019/2020 

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

výučby na FEI UJS. Počet odpovedí bol 116. Hodnota váženého aritmetického priemeru 

odpovedí bola 1,99. Prednosti výučby na FEI UJS vidia študenti najmä v pripravenosti, 

v ochote a v prístupe vyučujúcich. Zo získaných údajov je možné konštatovať, že študenti 

považujú úroveň výučby na FEI UJS za dobrú. Graf 9 znázorňuje percentuálny pomer 

odpovedí respondentov v rámci hodnotiacej škály. 

Graf 9 Názory na úroveň výučby na FEI UJS v letnom semestri akademického roka 

2019/2020 (v %) 
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1.2 Hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov v letnom semestri akademického 

roka 2019/2020 

V rámci druhej časti študentskej ankety boli otázky zamerané na hodnotenie vyučovacieho 

procesu a predmetov, ktoré mali študenti FEI UJS zapísané v zápisných listoch letného 

semestra akademického roka 2019/2020. Jednotlivé otázky dotazníka sa týkali najmä 

hodnotenia predmetov a odbornej činnosti vyučujúcich. 

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

akademického roka 2019/2020, 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 (veľmi dobré) do 

5 (zlé), ale aj vyjadrenie svojho názoru resp. pripomienky v textovej forme. 

Výsledky odpovedí študentských ankiet boli hodnotené na základe zaradenia predmetov 

do odporúčaných študijných plánov študijných programov. Počas analýzy boli hodnotenia 

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

percentuálnych pomeroch vychádzali z pomeru počtu respondentov odpovedajúcich na 

otázku a počtu aktívne zapísaných študentov na predmet. 

Po ukončení ankety výsledky sú automaticky vyhodnotené systémom a ponúkajú 

vyučujúcim ako aj im vedúcim spätnú väzbu, tj. každý vyučujúci môže pozrieť ako boli 

hodnotené jeho predmety, vedúci katedry vidí hodnotenie všetkých predmetov vyučujúcich 

danej katedry. Textové pripomienky sa zobrazia len po schválení príslušným prodekanom.  

 

Graf 10 Hodnotenie vyučovaných predmetov na FEI UJS v letnom semestri akademického 

roka 2019/2020 
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Graf 11 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení vyučovaných predmetov 

na FEI UJS v letnom semestri akademického roka 2019/2020 

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

ktorí sa zapísali na hodnotený predmet) 

 

Po ukončení ankety výsledky sú automaticky vyhodnotené systémom a ponúkajú 

vyučujúcim ako aj im vedúcim spätnú väzbu, tj. každý vyučujúci môže pozrieť ako bol 

hodnotený študentami svojich predmetov, vedúci katedry vidí hodnotenie všetkých 

vyučujúcich danej katedry. Textové pripomienky sa zobrazia len po schválení príslušným 

prodekanom.   

1.3 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich 

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

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

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

kombinovaného hodnotenia, ako pri predchádzajúcej otázke. 

 

Graf 12 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich na FEI UJS v letnom semestri 

akademického roka 2019/2020 

 

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

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

voliteľných predmetov. Priemerná hodnota hodnotenia u týchto predmetoch je 1,81. Uvedené 

predmety hodnotilo 23,08% zapísaných študentov. Najhoršie hodnotili študenti vyučujúcich 

v prípade výberových predmetov. Priemerná hodnota hodnotenia v uvedenom prípade je 

1,83. V prípade povinných predmetov je priemerná hodnota 1,82 a percento hodnotiacich 
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zapísaných študentov predstavuje 19,94%. Zo získaných hodnôt môžeme konštatovať, že 

študenti považujú postup výučby a jeho obsahovú náplň, ako aj kreativitu a vystupovanie 

učiteľov za veľmi dobrú až dobrú. 

Graf 13 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení odbornej činnosti 

vyučujúcich na FEI UJS v letnom semestri akademického roka 2019/2020 

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

 ktorí sa zapísali na  predmet vyučovaný hodnoteným vyučujúcim) 
 

Respondenti využili možnosť kombinovaného hodnotenia. Pozitívne hodnotili 

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

Vychádzajúc z ďalších pripomienok respondentov, študenti FEI UJS by privítali najmä 

zvýšenie počtu vyučovacích hodín z cudzieho jazyka, zlepšenie infraštruktúry a vybavenosti 

miestností. 

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

2020/2021 

V zimnom semestri akademického roka 2020/2021 boli dotazníky študentom FEI UJS 

elektronicky sprístupnené od 07.12.2020 do 15.2.2021. V dotazníkovom prieskume na FEI 

UJS sa zúčastnilo celkom 237 respondentov, t. j. 29,70 % celkového počtu študentov FEI 

UJS k 31.3.2020. Graf 14 znázorňuje percentuálne rozloženie respondentov podľa študijných 

programov FEI UJS. 

Graf 14 Rozdelenie respondentov podľa študijných programov v zimnom semestri 

akademického roka 2020/2021 (v %) 

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

 a manažment denné bakalárske, SPRVdb - Rozvoj vidieka,denné bakalárske,SPOMdb – Obchod a marketing, 

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

podniku denné magisterské,AIdm – Aplikovaná informatika, denné magisterské, EMPdd – Ekonomika 
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a manažment podniku denné doktorandské, EMPed – Ekonomika a manažment podniku, externé doktorandské, 

TVMaIdd – Teória vyučovania matematiky a informatiky, denné doktorandské) 

2.1 Hodnotenie úrovne výučby na FEI UJS v zimnom semestri akademického roka 

2020/2021 

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

výučby na FEI UJS. Počet odpovedí bol 49. Hodnota váženého aritmetického priemeru 

odpovedí bola 0,00.  

2.2 Hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov v zimnom semestri akademického 

roka 2020/2021 

V rámci druhej časti študentskej ankety boli otázky zamerané na hodnotenie vyučovacieho 

procesu a predmetov, ktoré mali študenti FEI UJS zapísané v zápisných listoch zimného 

semestra akademického roka 2020/2021. Jednotlivé otázky dotazníka sa týkali najmä 

hodnotenia predmetov a odbornej činnosti vyučujúcich. 

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

akademického roka 2020/2021, 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 (veľmi dobré) do 

5 (zlé), ale aj vyjadrenie svojho názoru resp. pripomienky v textovej forme. 

Výsledky odpovedí študentských ankiet boli hodnotené na základe zaradenia predmetov 

do odporúčaných študijných plánov študijných programov. Počas analýzy boli hodnotenia 

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

percentuálnych pomeroch vychádzali z pomeru počtu respondentov odpovedajúcich na 

otázku a počtu aktívne zapísaných študentov na predmet. 

Po ukončení ankety výsledky sú automaticky vyhodnotené systémom a ponúkajú 

vyučujúcim ako aj im vedúcim spätnú väzbu, tj. každý vyučujúci môže pozrieť ako boli 

hodnotené jeho predmety, vedúci katedry vidí hodnotenie všetkých predmetov vyučujúcich 

danej katedry. Textové pripomienky sa zobrazia len po schválení príslušným prodekanom.  

Graf 15 Hodnotenie vyučovaných predmetov na FEI UJS v zimnom semestri akademického 

roka 2020/2021 

 

 

V dotazníkovom prieskume hodnotilo povinné predmety 26,74%. Priemerná hodnota 

hodnotenia povinných predmetov predstavuje hodnotu 1,93. V prípade povinne voliteľných 

predmetov, do hodnotenia sa zapojilo 27,89% študentov zapísaných na hodnotené predmety. 

Priemerná hodnota ich hodnotenia predstavuje hodnotu 1,92. Výberové predmety hodnotilo 

33,39% študentov zapísaných na uvedenú skupinu predmetov, pričom priemerná hodnota ich 

hodnotenia predstavuje 1,94. Z hore uvedených údajov vyplýva, že študenti všetky tri typy 

vyučovaných predmetov hodnotia kladne.  
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Graf 16 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení vyučovaných predmetov 

na FEI UJS v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 

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

ktorí sa zapísali na hodnotený predmet) 

 

Po ukončení ankety výsledky sú automaticky vyhodnotené systémom a ponúkajú 

vyučujúcim ako aj im vedúcim spätnú väzbu, tj. každý vyučujúci môže pozrieť ako bol 

hodnotený študentami svojich predmetov, vedúci katedry vidí hodnotenie všetkých 

vyučujúcich danej katedry. Textové pripomienky sa zobrazia len po schválení príslušným 

prodekanom.   

2.3 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich 

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

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

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

kombinovaného hodnotenia, ako pri predchádzajúcej otázke. 

 

Graf 17 Hodnotenie odbornej činnosti vyučujúcich na FEI UJS v zimnom semestri 

akademického roka 2020/2021 

 

Z grafu 17 vyplýva, že odborná činnosť vyučujúcich v prípade všetkých troch skupín 

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

predmetov. Priemerná hodnota hodnotenia u týchto predmetoch je 1,93. Uvedené predmety 
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hodnotilo 49,51% zapísaných študentov. Najhoršie hodnotili študenti vyučujúcich v prípade 

povinne voliteľných predmetov. Priemerná hodnota hodnotenia v uvedenom prípade je 1,95. 

V prípade povinných predmetov je priemerná hodnota 1,94 a percento hodnotiacich 

zapísaných študentov predstavuje 51,42%. Zo získaných hodnôt môžeme konštatovať, že 

študenti považujú postup výučby a jeho obsahovú náplň, ako aj kreativitu a vystupovanie 

učiteľov za veľmi dobrú až dobrú. 

Graf 18 Percento hodnotiacich študentov zúčastnených na hodnotení odbornej činnosti 

vyučujúcich na FEI UJS v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 

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

 ktorí sa zapísali na  predmet vyučovaný hodnoteným vyučujúcim) 
 

Respondenti využili možnosť kombinovaného hodnotenia. Pozitívne hodnotili 

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

Vychádzajúc z ďalších pripomienok respondentov, študenti FEI UJS by privítali najmä 

zvýšenie počtu vyučovacích hodín z cudzieho jazyka, zlepšenie infraštruktúry a vybavenosti 

miestností. 

c) Tvorivá činnosť 

Kvalitná a aktívna vedeckovýskumná činnosť zohráva dôležitú, a významnú úlohu 

v živote fakulty. Kritériá komplexnej akreditácie a akreditácie študijných programov 

hodnotia najmä vedeckovýskumnú činnosť a vzdelávaciu činnosť fakulty. Vedeckovýskumnú 

činnosť fakulty hodnotí raz ročne Vedecká rada FEI UJS. V roku 2020 prerokovala stav 

vedeckovýskumnej činnosti 30. apríla 2020.  

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

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

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

naplánovať publikovanie vo vedeckom časopise a požiadať o podporu preplatenia 

nákladov spojených s publikovaním príspevku vo vedeckom časopise. Tento systém sa 

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

a transparentné využívanie finančných zdrojov na VaV. 

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

zabezpečuje CVTI SR. Fakulta v roku 2020 obstarala pre zamestnancov a doktorandov 

prístup k databáze ORBIS EUROPE. 

c) Podpora účasti zamestnancov a doktorandov fakulty na vedeckovýskumných 

podujatiach – ešte v roku 2017 bol vytvorený a zavedený formulár, pomocou ktorého 
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zamestnanec/doktorand môže naplánovať účasť na konferencii a požiadať o podporu 

preplatenia nákladov spojených s účasťou na konferencii. Formulár slúži a podporuje 

efektívne a transparentné využívanie finančných zdrojov na VaV. Efektívnosť účasti 

na vedeckom podujatí v prípade požiadania o preplatenie nákladov preskúmajú 

z odborného hľadiska vedúci katedier, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť 

a dekan fakulty. Na zviditeľnenie a evidenciu účastí na konferenciách bol vytvorený 

ešte v roku 2018 elektronický formulár, ktorý je dostupný na stránke fakulty: 

http://fei.ujs.sk/konf 

d) Podpora prípravy a realizácie výskumných projektov - V roku 2020 sa zintenzívnila 

činnosť písania a podávania projektov, a získavania zdrojov na VaV. 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: Konferencia „Komplexný ekonomický priestor“, 

v rámci Týždňa vedy a techniky, organizáciou medzinárodnej vedeckej konferencie 

a ďalšími odbornými podujatiami. Vedecké podujatia sa vopred naplánujú na úrovni 

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

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

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

systém univerzity je prepojený s vedeckou činnosťou študentov. Fakulta získala právo 

usporiadania národného kola 36. ročníka Študentskej Vedeckej Činnosti (ŠVČ), ktorá 

sa má konať v roku 2023.  

 

  

http://fei.ujs.sk/konf
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XIII. Kontaktné údaje  

 

Adresa budovy Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho: 

 

Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Hradná ul. 167/21. Komárno, 

Slovenská republika 

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

 

Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Hradná ul. 167/21., P. O. BOX 54. 

945 01 Komárno, Slovenská republika 

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

Telefónne číslo: 00421-(0)35-3260-695 (sekretariát dekana FEI UJS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariatd@ujs.sk


Výročná správa o činnosti Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho za rok 2020 

56 

 

XIV. Sumár (Executive summary) 

Fakulta ekonómie a informatiky 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 FEI UJS na rok 2020 

predstavuje sumár činností, ktoré fakulta vykonávala v roku 2020. Výročná správa prezentuje 

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

v oblasti medzinárodných vzťahov a rozvoja fakulty. 

FEI UJS k 31.10. 2020 mala celkom 903 študentov. Na prvom stupni vysokoškolského 

štúdia na FEI UJS študovalo 733 študentov (81%), na druhom stupni 145 (16%), na treťom 

stupni 25 študentov (3%). 

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

štúdium: 

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

 8. Ekonómia a manažment 

o študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment na dennej a 

externej forme štúdia, 

o spoločný študijný program Obchod a marketing na dennej forme štúdia 

(partnerskou univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem), 

o  spoločný študijný program Rozvoj vidieka na dennej forme štúdia 

(partnerskou univerzitou je Szent István Egyetem v Gödöllő),  

 18. Informatika, študijný program Aplikovaná informatika na dennej forme štúdia.   

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

 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika a manažment podniku na 

dennej forme štúdia, 

 18.Informatika, študijný program Aplikovaná informatika na dennej forme štúdia.  

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

 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika a manažment 

podniku na dennej a externej forme štúdia, 

 22. Matematika a 18. Informatika, medziodborový študijný program Teória 

vyučovania matematiky a informatiky na dennej forme štúdia.  

V akademickom roku 2020/2021 bola FEI UJS oprávnená realizovať vysokoškolské 

štúdium: 

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

 8. Ekonómia a manažment 

o študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment na dennej a 

externej forme štúdia, 

o spoločný študijný program Obchod a marketing na dennej forme štúdia 

(partnerskou univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem), 

o spoločný študijný program Rozvoj vidieka na dennej forme štúdia 

(partnerskou univerzitou je Szent István Egyetem v Gödöllő). 

 18. Informatika, študijný program Aplikovaná informatika na dennej forme štúdia. 
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II. na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium) v študijných odboroch: 

 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika a manažment podniku na 

dennej forme štúdia. 

 18. Informatika, študijný program Aplikovaná informatika na dennej forme štúdia. 

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

 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ekonomika a manažment podniku na 

dennej a externej forme štúdia. 

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

matematiky a informatiky na dennej forme štúdia. 

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

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

vychádza zo schváleného Dlhodobého zámeru FEI UJS na roky 2016-2021. 

Celkový počet publikácií v r. 2020 bol 222: 

 Skupina A1: 7 publikácií 

 Skupina A2: 13 publikácií 

 Skupina B: 18 publikácií 

 Skupina C: 32 publikácií 

 Skupina D: 152 publikácií 

 Fakulta ekonómie a informatiky pokračovala aj v roku 2020 vo vydávaní svojich 

vedeckých časopisov – ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE a SELYE E-

STUDIES – periodicitou dve čísla/rok. 

 Výskumná činnosť fakulty sa financovala najmä zo zdrojov získavaných zo zahraničia, 3 

výskumné projekty v roku 2020 boli financované zo zdrojov domácich vedeckých grantov 

(KEGA, VEGA, APVV), 1 výskumný projekt v roku 2020 bol financovaný zo zdrojov Fondu 

pre kultúru národnostných menšín. 

 V priebehu roka FEI UJS pokračovala v upevňovaní partnerstiev v rámci výmenných 

programov Erasmus+ a CEEPUS. V roku 2020 boli podpísané 2 nové medziinštitucionálne 

dohody o výmene študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ novými 

partnermi v Srbsku (Univerzita v Novom Sade) a v Maďarsku (Univerzita Johna Von 

Neumanna, Kecskemét). Fakulta sa v septembri 2020 zapojila do novej siete výmenného 

programu CEEPUS s názvom CIII-AT-0042-16-2021 Image Processing, Information 

Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange.  

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 FEI UJS na svojom 

riadnom zasadnutí dňa 30. 04. 2020 prerokovala a vzala na vedomie (stav za rok 2019). 

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

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

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

 

Výročnú správu o činnosti Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho za rok 2020 

spracovali:  

 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 

PhDr. Imrich Antalík, PhD.  

JUDr. Amália Fekete 

Mgr. Cyntia Puzsérová 

 

Výročná správa o činnosti Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho sa 

predkladá podľa ustanovenia § 27 ods.1 písm g) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

a podľa článku 10 ods. 7 písm. g) Štatútu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. 

Selyeho Akademickému senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (AS 

FEI UJS) na schválenie.  
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XV. Prílohy 

 

Príloha č. 1 Nariadenia, smernice a príkazy dekana FEI UJS v roku 2020 

 

Nariadenia dekana Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

 č. 1/2020 o ďalších opatreniach v súvislosti so šírením nákazy s koronavírusom  

 č. 2/2020 o podmienkach dištančnej metódy skúšok bežných predmetov v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu na Fakulte ekonómie 

a informatiky Univerzity J. Selyeho 

 č. 3/2020 o podmienkach dištančnej metódy štátnych skúšok, rigoróznych skúšok 

a obhajob rigoróznych prác, dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu na Fakulte ekonómie a 

informatiky Univerzity J. Selyeho 

 

Smernice dekana Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

V roku 2020 žiadne smernice dekana Fakulty ekonómie a informatiky neboli vydané.  

 

Príkazy dekana Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

 

 č. 1/2020 o nariadení ďalších opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z 

dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným koronavírusom 

 č. 2/2020 o podmienkach čerpania prázdnin doktorandov FEI UJS 

 č. 3/2020 o forme a priebehu zápisov na akademický rok 2020/2021 na Fakulte 

ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

 č. 4/2020 o zaradení študentov do študijných skupín na zimný semester akademického 

roka 2020/2021 na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

 č. 5/2020 o metódach štúdia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 na 

Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

 č. 6/2020 o zmene v metódach štúdia pre študentov 1. ročníka dennej formy 

bakalárskeho štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

 


