
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
BSE/22

Názov predmetu: Bakalársky seminár

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 10 Za obdobie štúdia: 0 / 130
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Práca študenta je hodnotená na základe nasledujúcich kritérií:
- analyticko-syntetické myšlienkové pochody študenta,
- vyjadrenie vlastného názoru podporeného teoretickými vedomosťami,
- stanovanie problémov a cieľov práce, spôsob spracovania,
- štruktúra práce - logická nadväznosť a vyváženosť jednotlivých častí,
- práca s literatúrou a informačnými zdrojmi (výber spôsob ich využitia),
- dodržiavania základných noriem pre formálnu úpravu práce, dodržiavanie citačných noriem,
- estetická a jazyková stránka práce,
- plnenie úloh dohodnutých s vyučujúcim
V rámci predmetu je hodnotená úroveň práce študenta a účasť sa seminároch.
Výsledné hodnotenie: A – 100 - 91%, B – 90 - 81%, C – 80 - 71%, D – 70 - 61%, E – 60 - 50%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50%.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent dokáže:
– uviesť a vysvetliť všeobecné požiadavky na tvorbu záverečnej práce, popísať a charakterizovať
obsahovú štruktúru záverečnej práce a jej jednotlivých častí (úvod, hlavná textová časť, prílohy),
– vysvetliť pojmy jav, fakt, uviesť a popísať typy skúmania ekonomických javov,
– bližšie charakterizovať základné metódy zhromažďovania údajov v záverečnej práci a spôsoby
ich spracovania,
– vymenovať základné požiadavky na autora odborného textu, charakterizovať a popísať model,
vlastnosti odborného textu a jeho formálnej výstavby,
– vymenovať a vysvetliť formálne požiadavky kladené na záverečnú prácu,
– definovať pojem abstrakt, popísať štruktúru abstraktu, charakterizovať znaky kvalitného
abstraktu, uviesť najčastejšie chyby pri tvorbe abstraktov, rozoznať abstrakt od anotácie, výťahu,
súhrnu, prehľadu,
– vysvetliť pojmy citát, citovanie, citácia, parafráza, kompilát, plagiát, rozoznať citát od
parafrázy,
ilustrovať jednotlivé techniky citovania a odkazovania na príkladoch,



– zadefinovať a vlastnými slovami interpretovať základné pojmy a motívy z oblasti problematiky
zvolenej témy,
– spoznať základné termíny práce,
– objasniť pojmy používané v práci,
– v teoretickej rovine vytvoriť (spracovať) záverečnú prácu so všetkými potrebnými
náležitosťami,
– analyzovať a zdôvodniť závery práce,
– kriticky analyzovať získané poznatky, prehodnocovať ich a využívať v teórii.
Študent je schopný:
– napísať projekt vlastnej záverečnej práce,
– vysvetliť metodologické pravidlá tvorby bakalárskej práce,
– definovať problém a cieľ záverečnej práce, formulovať prípadné hypotézy,
– naplánovať časový plán tvorby záverečnej práce aj s obsahovou náplňou,
– pracovať s odbornou literatúrou (s primárnymi a sekundárnymi zdrojmi, vyhľadávať informácie
v informačných knižných databázach),
– na základe osvojených poznatkov vytvoriť text s logickým a presným formulovaním
myšlienok,
vytvoriť kvalitný abstrakt, napísať úvod, záver k článku, k záverečnej práci rešpektujúc stanovené
požiadavky,
– prezentovať poznatky z danej oblasti, zvládať ich zložitosť a tvoriť úsudky,
– aplikovať poznatky o etike a technike citovania v tvorbe odborného textu,
– správne používať jednotlivé spôsoby citovania a odkazovania, záznamu bibliografických
odkazov,
– v praktickej rovine vytvoriť (spracovať) záverečnú prácu so všetkými potrebnými
náležitosťami,
– analyzovať, syntetizovať a porovnávať poznatky a na základe toho navrhovať riešenia,
– na základe kritickej analýzy odvodiť závery a odporúčania pre prax,
– kriticky analyzovať získané poznatky, prehodnocovať ich a využívať v praxi,
– prezentovať, diskutovať a zdôvodniť svoje vedomosti z hľadiska plánovaných cieľov práce,
– prezentovať výstupy činnosti v rámci celej študijnej skupiny a pred vyučujúcim a zdôvodniť ich
význam a praktické uplatnenie,
– dokončiť záverečnú prácu a pripraviť sa na jej verejnú obhajobu,
– klasifikovať slabé a silné stránky témy záverečnej práce, ako aj samotnej práce,
– kriticky zhodnotiť potrebu i možnosti uplatnenia metód a prístupov v zvolenej práci a tvorivo
navrhovať možnosti ich aplikácie,
– samostatne aktívnym spôsobom získavať nové poznatky zo zvolenej oblasti využívajúc
nadobudnuté zručnosti,
– aplikovať teoretické poznatky do ekonomickej/manažérskej praxe.
Kompetentnosti:
Študent
– si uvedomí potrebu a dôležitosť dodržiavania akademickej etiky a etikety pre jeho študentský
ako aj budúci učiteľský život,
– správa sa v súlade s pravidlami spoločenského správania,
– osvojil si základy spoločenského protokolu, vie sa správne obliecť a obuť na štátnu skúšku,
– dodržiava etiku citovania,
– vyjadruje svoje presvedčenie a názory priamo a úprimne, no zároveň dokáže uznávať, že aj
druhá strana má právo na vlastný názor,
– nesie dôsledky a prijíma zodpovednosť za svoje konanie.

Stručná osnova predmetu:
1. Veda ako súčasť ľudskej kultúry, vedci a vedeckí pracovníci.



2. Inštitucionálne zabezpečenie a riadenie vedeckej práce.
3. Najdôležitejšie formy vedeckej práce. Metódy a metodológia vedeckého výskumu.
4. Písanie odborných a vedeckých článkov a prác.
5. Špecifiká práce komunity vedcov, hodnotenia vedeckej práce a kvalifikácie.
6. Vedecko-technické informácie, základy vedeckej etiky, plagiát.
7. Stanovenie cieľov bakalárskej práce.
8. Štruktúra bakalárskej práce a jej formálna úprava (vnútorné pravidlá univerzity).
9. Príprava plánu práce na bakalárskom projekte.
10. Zostavenie časového harmonogramu.
11. Organizácia a realizácia práce, plánovanie výskumných experimentov a ich realizácia.
12. Spracovanie, interpretácia výsledkov samostatnej vedeckej práce.
13. Prezentovanie výsledkov samostatnej vedeckej práce

Odporúčaná literatúra:
1. ISO STN 690: Dokumentácia -Bibliogarafické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. 1998.
2. KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2008, 164 s.
ISBN 978-80-89132-45-4.
3. KIMLIČKA, Š.: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov : podľa
noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul, 2002, 82 s. ISBN
978-0-889-82-57-X. 4. Smernica rektora č. 2/2021 o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii
záverečných prác na Univerzite J. Selyeho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarksý a slovenský

Poznámky:
Zaťaženosť študenta: 30% - účasť na konzultáciách s vedúcim práce 70% - príprava záverečnej
práce podľa usmernenia vedúceho záverečnej práce.
Vyučuje príslušný vedúci záverečnej (bakalárskej) práce.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJA1/22

Názov predmetu: Anglický jazyk 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Kariéra. Diskusia o našich kariérnych plánoch.
2. Počúvanie: Rozhovor s finančným riaditeľom televíznej spoločnosti
3. Čítanie: náš profil na Facebooku by mohol ´´poškodiť´´ vo vyhliadkach pri získavaní práce
4. Modálne slovesá 1: schopnosť, žiadosti a ponuky
5. Prípadová štúdia: Rozhodnúť o úspešnom uchádzači o zamestnanie
6. Diskusia o spoločnostiach, firmách a organizáciach.
7. Čítanie: India: Firma Tata hľadá nového generálneho riaditeľa
Firma John Lewis je najlepšia spoločnosť na trhu práce vo Veľkej Británii
8. Počúvanie: Rozhovor s generálnym riaditeľom potravinárskej spoločnosti
9. Charakterizácia firiem
10. Gramatika: Prítomný čas jednoduchý a prítomný čas priebehový
11. Zručnosti: Prezentácia vašej spoločnosti
12. Prezentácie
13. Záverečný písomný test

Odporúčaná literatúra:
1. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business English
Course Book. Pearson Eduction Limited, 2012. 176 s. ISBN 978-1-4082-3707-6
2. Mascull, B. Market Leader: Pre-Intermediate Business English Teacher‘s Resource Book.
Pearson Eduction Limited, 2012. 216 s. ISBN 978-1-4082-7922-9
3. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File. Pearson
Eduction Limited, 2007. 96 s. ISBN 978-1-4058-1341-9
4. MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002. 172 s.
ISBN0-521-77529-9
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-
magyarnémet-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský
tematický ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. HEVESI, E. – PAPP, V. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. – TÓTH, ZS.: Business English
Practice Tests. Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudomány Kar, 2013. 187 s. ISBN
978-80-8122-070-8
8. DUCKWORTH, M. Oxford Business English Grammar & Practice. Oxford University
Press,2002. 223 s. ISBN 0 -19-457068-1
9. SWEENEY, S. English for Business Communication. Cambridge: University Press, 2003. 147
s. ISBN 0-521-75449-6
10. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business
English Course Book 3rd Edition Extra. Pearson Eduction Limited, 2016. 176 s. ISBN
978-1-2921-3479-6



11. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File 3rd Edition.
Pearson Education Limited, 2012. 96 s. ISBN 978-1-4082-3708-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%
vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 169

A B C D E FX

21.89 24.26 18.93 20.12 13.02 1.78

Vyučujúci: Mgr. Endre Hevesi, PhD.., Mgr. Zsuzsa Sovinsky., Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJA2/22

Názov predmetu: Anglický jazyk 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
.Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Predaj. Diskusia o nákupných zvyklostiach.
2. Počúvanie: Rozhovor s riaditeľom marketingu televízneho nákupného kanála
3. Čítanie: Women on top in new sales industry survey – článok z webových strán
4. Gramatika: modálne slovesá 2: must, need to, have to, should
5. Vyjednávanie: dosiahnutie dohody
6. Prípadová štúdia: dohoda o partnerstve: príprava partnerstva medzi jet charterové spoločnosti a
hotelovej skupiny
7. Skvelé nápady. Čím bude nápad skvelým
8. Počúvanie: Rozhovor s výskumníkom.
9. Čítanie: Kto potrebuje prekladateľa? - Web článok...
Bezpečnejšia jazda na bicykli
10. Gramatika: kombinácia slovesa a podstatného mena
11. Jednoduchý a priebehový minulý čas12. Zručnosti: Úspešné zasadnutia
12. Prezentácie
13. Záverečný písomný test

Odporúčaná literatúra:
1. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business English
Course Book. Pearson Eduction Limited, 2012. 176 s. ISBN 978-1-4082-3707-6
2. Mascull, B. Market Leader: Pre-Intermediate Business English Teacher‘s Resource Book.
Pearson Eduction Limited, 2012. 216 s. ISBN 978-1-4082-7922-9
3. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File. Pearson
Eduction Limited, 2007. 96 s. ISBN 978-1-4058-1341-9
4. MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002. 172 s.
ISBN0-521-77529-9
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-
magyarnémet-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský
tematický ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. HEVESI, E. – PAPP, V. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. – TÓTH, ZS.: Business English
Practice Tests. Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudomány Kar, 2013. 187 s. ISBN
978-80-8122-070-8
8. DUCKWORTH, M. Oxford Business English Grammar & Practice. Oxford University
Press,2002. 223 s. ISBN 0 -19-457068-1
9. SWEENEY, S. English for Business Communication. Cambridge: University Press, 2003. 147
s. ISBN 0-521-75449-6
10. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business
English Course Book 3rd Edition Extra. Pearson Eduction Limited, 2016. 176 s. ISBN
978-1-2921-3479-6



11. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File 3rd Edition.
Pearson Education Limited, 2012. 96 s. ISBN 978-1-4082-3708-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%
vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A B C D E FX

20.14 23.61 17.36 23.61 13.19 2.08

Vyučujúci: Mgr. Endre Hevesi, PhD.., Mgr. Zsuzsa Sovinsky., Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJA3/22

Názov predmetu: Anglický jazyk 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Stres. Diskusia o stresových situáciach a činnostiach.
2. Počúvanie: rozhovor s riaditeľom marketingu na zdravotnom poradenstve
3. Čítanie: Vačšina podnikateľov prežíva stáli stress po pri podnikaní.
4. Gramatika: minulý čas jednoduchý a predprítomný čas
5. Zručnosti: účasť v diskusiách
6. Prípadová štúdia: Navrhnúť spôsoby na zníženie stresu medzi zamestnancami
7. Písanie správ.
8. Corrporate entertainment. Diskusia o rôznych formách..
9. Počúvanie: Firemné podujatia
10. Čítanie: Corporate entertainment.
11. Gramatika: Viacslovné lovesá
12. Prezentácie
13. Záverečný písomný test

Odporúčaná literatúra:
1. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business English
Course Book. Pearson Eduction Limited, 2012. 176 s. ISBN 978-1-4082-3707-6
2. Mascull, B. Market Leader: Pre-Intermediate Business English Teacher‘s Resource Book.
Pearson Eduction Limited, 2012. 216 s. ISBN 978-1-4082-7922-9
3. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File. Pearson
Eduction Limited, 2007. 96 s. ISBN 978-1-4058-1341-9
4. MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002. 172 s.
ISBN0-521-77529-9
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-
magyarnémet-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský
tematický ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. HEVESI, E. – PAPP, V. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. – TÓTH, ZS.: Business English
Practice Tests. Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudomány Kar, 2013. 187 s. ISBN
978-80-8122-070-8
8. DUCKWORTH, M. Oxford Business English Grammar & Practice. Oxford University
Press,2002. 223 s. ISBN 0 -19-457068-1
9. SWEENEY, S. English for Business Communication. Cambridge: University Press, 2003. 147
s. ISBN 0-521-75449-6
10. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business
English Course Book 3rd Edition Extra. Pearson Eduction Limited, 2016. 176 s. ISBN
978-1-2921-3479-6
11. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File 3rd Edition.
Pearson Education Limited, 2012. 96 s. ISBN 978-1-4082-3708-3



Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%
vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 134

A B C D E FX

15.67 14.93 26.12 32.09 9.7 1.49

Vyučujúci: Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.., Mgr. Zsuzsa Sovinsky.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJA4/22

Názov predmetu: Anglický jazyk 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Nové podnikania. Diskutovanie o nových podnikoch a sektoroch.
2. Počúvanie: Rozhovory s generálnym riaditeľom podniku peňažného prevodu a generálnym
riaditeľom potravinárskej spoločnosti.
3. Čítanie: Internet whiz-kid´s discount idea– Financial Times. Pomoc pri exporte.
4. Ekonomické pojmy. Gramatika: časové súvetia.
5. Zručnosti: používanie čísel.
6. Marketing. Komunikácia: diskusia o rôznych produktoch a o ich marketingu. Rozšírenie slovnej
zásoby v oblasti marketingu.
7. Komunikácia: opis rôznych značiek a diskusia o marketingových nástrojoch.
8. Počúvanie s porozumením: marketing farmaceutických výrobkov.
9. Čítanie s porozumením: Adidas a čínsky trh. Obchodná korešpondencia: poskytovanie informácií
ohľadom produktu a služieb.
10. Gramatika: tvorba otázok. Komunikácia: prieskum trhu formou dotazníkov.
11. Komunikácia: telefonovanie – výmena informácií.
12. Prezentácia semestrálnych prác
13. Záverečná previerka

Odporúčaná literatúra:
1. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business English
Course Book 3rd Edition Extra. Pearson Education Limited, 2016. 176 s. 978-1-2921-3479-6
2. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File 3rd Edition.
Pearson Education Limited, 2012. 96 s. ISBN 978-1-4082-3708-3
3. MASCULL, B. Market Leader: Pre-Intermediate Business English Teacher‘s Resource Book.
Pearson Education Limited, 2012. 216 s. ISBN 978-1-4082-7922-9
4. MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002. 172 s. ISBN
0-521-77529-9
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-magyar-
német-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický
ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. HEVESI, E. – PAPP, V. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. – TÓTH, ZS.: Business English
Practice Tests. Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 2013. 187 s. ISBN
978-80-8122-070-8
8. DUCKWORTH, M. Oxford Business English Grammar & Practice. Oxford University Press,
2002. 223 s. ISBN 0 -19-457068-1
SWEENEY, S. English for Business Communication. Cambridge University Press, 2003. 147 s.
ISBN 0-521-75449-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk



Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%
vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 102

A B C D E FX

17.65 25.49 23.53 17.65 10.78 4.9

Vyučujúci: Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.., Mgr. Zsuzsa Sovinsky.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJA5/22

Názov predmetu: Anglický jazyk 5

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Plánovanie. Diskusia o rôznych aspektoch plánovania vo firmách a v ekonomike
2. Rozšírenie slovnej zásoby v oblasti plánovania. Počúvanie s porozumením: význam plánovania
v podnikateľskom prostredí
3. Čítanie s porozumením: plánovať alebo neplánovať. Obchodná korešpondencia: úprava
obchodných listov
4. Gramatika: vyjadrenie budúceho času. Komunikácia: diskusia o plánoch
5. Komunikácia: jazyk mítingov
6. Prípadová štúdia: plánovanie konkrétneho projektu v mediálnej firme
7. Manažment. Komunikácia: diskusia o vlastnostiach dobrého manažéra.
8. Počúvanie s porozumením: riadenie zamestnancov
9. Čítanie s porozumením: riadenie a motivovanie. Obchodná korešpondencia: ako požiadať o
informácie
10. Gramatika: nepriama reč
11. Komunikácia na firemných podujatiach
12. Prezentovanie semetrálnych prác
13. Záverečná previerka

Odporúčaná literatúra:
1. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business English
Course Book 3rd Edition Extra. Pearson Education Limited, 2016. 176 s. 978-1-2921-3479-6
2. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File 3rd Edition.
Pearson Education Limited, 2012. 96 s. ISBN 978-1-4082-3708-3
3. MASCULL, B. Market Leader: Pre-Intermediate Business English Teacher‘s Resource Book.
Pearson Education Limited, 2012. 216 s. ISBN 978-1-4082-7922-9
4. MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002. 172 s. ISBN
0-521-77529-9
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-magyar-
német-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický
ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. HEVESI, E. – PAPP, V. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. – TÓTH, ZS.: Business English
Practice Tests. Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 2013. 187 s. ISBN
978-80-8122-070-8
8. DUCKWORTH, M. Oxford Business English Grammar & Practice. Oxford University Press,
2002. 223 s. ISBN 0 -19-457068-1
SWEENEY, S. English for Business Communication. Cambridge University Press, 2003. 147 s.
ISBN 0-521-75449-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk



Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%
vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 98

A B C D E FX

27.55 35.71 21.43 8.16 7.14 0.0

Vyučujúci: Mgr. Endre Hevesi, PhD.., Mgr. Zsuzsa Sovinsky., Mgr. Bernadeta Magyaricsová.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJA6/22

Názov predmetu: Anglický jazyk 6

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Konflikty. Rozšírenie slovnej zásoby a diskusia
2. Počúvanie s porozumením: Profesionálne riešenie konfliktov
3. Čítanie: Manažment konfliktov na pracovisku
4. Gramatika: Podmieňovací spôsob
5. Komunikácia: jednanie, manažment konliktov
6. Výrobky. Komunikácia: rozšírenie slovnej zásoby na opis výrobkov a služieb. Opis životného
cyklu výrobku.
7. Počúvanie s porozumením: Inovatívne výrobky na trhu
8. Čítanie s porozumením: uvedenie produktov na trh
9. Gramatika: Trpný rod.
10. Obchodná korešpondencia: ako požiadať o informácie o výrobkoch
11. Komunikácia: prezentácia výrobkov
12. Prezentovanie semetrálnych prác
13. Záverečná previerka

Odporúčaná literatúra:
1. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business English
Course Book 3rd Edition Extra. Pearson Education Limited, 2016. 176 s. 978-1-2921-3479-6
2. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File 3rd Edition.
Pearson Education Limited, 2012. 96 s. ISBN 978-1-4082-3708-3
3. MASCULL, B. Market Leader: Pre-Intermediate Business English Teacher‘s Resource Book.
Pearson Education Limited, 2012. 216 s. ISBN 978-1-4082-7922-9
4. MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002. 172 s. ISBN
0-521-77529-9
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-magyar-
német-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický
ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. HEVESI, E. – PAPP, V. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. – TÓTH, ZS.: Business English
Practice Tests. Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 2013. 187 s. ISBN
978-80-8122-070-8
8. DUCKWORTH, M. Oxford Business English Grammar & Practice. Oxford University Press,
2002. 223 s. ISBN 0 -19-457068-1
SWEENEY, S. English for Business Communication. Cambridge University Press, 2003. 147 s.
ISBN 0-521-75449-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk

Poznámky:



Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%
vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A B C D E FX

25.0 37.5 21.88 6.25 6.25 3.13

Vyučujúci: Mgr. Endre Hevesi, PhD.., Mgr. Zsuzsa Sovinsky.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJN1/22

Názov predmetu: Nemecký jazyk 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Trh (Úvod, klasifikácia)
2. Tvorenie slov
3. Úlohy: Slovná zásoba
4. Písanie: Obchodná korešpondencia
5. Novinové články
6. Obchodné jednania (slovom a písmom)
7. Isemarkt- týždenný trh- centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, čítanie s porozumením
8. Trh práce
9. Tvorenie slov
10. Písanie: dojednanie termínov
11. Gramatika: transformácia viet
12. Prezentácie
13. Záverečný písomný test

Odporúčaná literatúra:
1. OLASZY,K.- PÁKOZDINÉ GONDA,I. Aktuelle Wirtschaftsthemen [Aktuálne otázky v
národnom hospodárstve]. Budapest: Olka, 2007, 283 s. ISBN 978-963-06-3684-1
2. SÜMEGINÉ DOBRA,K.-BORGULYA,I.- SOMOGYMÁRI,M. Ziel:
Wirtschaftsdeutschprüfung.[Cieľ: Skúška z obchodnej nemčiny] Budapest: KJK- Kerszöv Jogi és
Üzleti Kiadó Kft. 2002, 337 s. ISBN 963 224 678 0
3. DIENST,L. -KOLL,R. - RABOFSKI,B. Training Deutsch für den Beruf.[Tréning nemčiny
prepovolanie] Hueber Verlag 2002, 176 s.ISBN 978-3-19-0072 98-9
4. Das Lexikon der Wirtschaft.[Hospodársky lexikón] Dudenverlag 2001, 512 s.
ISBN3-411-70961-
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-
magyarnémet-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský
tematický ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. NYAKAS, J.- PINTÉR, M. – KLESICS, T.: Wirtschaftsfaktor Deutsch. Lexika Tankönyvkiadó
Kft. Székesfehérvár, 2018. ISBN 9786155200885
8. Zusatzmaterial

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%



vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 20

A B C D E FX

15.0 30.0 10.0 20.0 25.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Lilla Fehér.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJN2/22

Názov predmetu: Nemecký jazyk 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Daňový systém (Úvod, klasifikácia)
2. Tvorenie slov
3. Čítanie s porozumením
4. Písanie: Obchodná korešpondencia
5. Novinové články
6. Gramatické cvičenia
7. Priebežná písomná práca
8. Peniaze a bankovníctvo
9. Tvorenie slov
10. Počúvanie s porozumením
11. Gramatika: tvorenie podstatných mien zo slovies
12. Služby v bankovníctve
13. Záverečný písomný test

Odporúčaná literatúra:
1. OLASZY,K.- PÁKOZDINÉ GONDA,I. Aktuelle Wirtschaftsthemen [Aktuálne otázky v
národnom hospodárstve]. Budapest: Olka, 2007, 283 s. ISBN 978-963-06-3684-1
2. SÜMEGINÉ DOBRA,K.-BORGULYA,I.- SOMOGYMÁRI,M. Ziel:
Wirtschaftsdeutschprüfung.[Cieľ: Skúška z obchodnej nemčiny] Budapest: KJK- Kerszöv Jogi és
Üzleti Kiadó Kft. 2002, 337 s. ISBN 963 224 678 0
3. DIENST,L. -KOLL,R. - RABOFSKI,B. Training Deutsch für den Beruf.[Tréning nemčiny pre
povolanie] Hueber Verlag 2002, 176 s.ISBN 978-3-19-0072 98-9
4. Das Lexikon der Wirtschaft.[Hospodársky lexikón] Dudenverlag 2001, 512 s. ISBN
3-411-70961-8
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-magyar-
német-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický
ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. Zusatzmaterial [Doplnkový materiál]

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%
vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 20

A B C D E FX

45.0 10.0 15.0 20.0 10.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Lilla Fehér.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJN3/22

Názov predmetu: Nemecký jazyk 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
.Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Podnik (Úvod, klasifikácia)
2. Právne formy podnikania
3. Úlohy: Slovná zásoba
4. Písanie: Obchodná korešpondencia
5. Novinové články a situačné cvičenia
6. Gramatika: Prídavné mená
7. Rodinné podniky- čítanie s porozumením
8. Informačné technológie
9. Miniprojekty
10. Situačné cvičenia
11. Vyhodnotenie textov a grafických znázornení
12. Prezentácie
13. Záverečný písomný test

Odporúčaná literatúra:
1. OLASZY,K.- PÁKOZDINÉ GONDA,I. Aktuelle Wirtschaftsthemen [Aktuálne otázky v
národnom hospodárstve]. Budapest: Olka, 2007, 283 s. ISBN 978-963-06-3684-1
2. SÜMEGINÉ DOBRA,K.-BORGULYA,I.- SOMOGYMÁRI,M. Ziel:
Wirtschaftsdeutschprüfung.[Cieľ: Skúška z obchodnej nemčiny] Budapest: KJK- Kerszöv Jogi és
Üzleti Kiadó Kft. 2002, 337 s. ISBN 963 224 678 0
3. DIENST,L. -KOLL,R. - RABOFSKI,B. Training Deutsch für den Beruf.[Tréning nemčiny
prepovolanie] Hueber Verlag 2002, 176 s.ISBN 978-3-19-0072 98-9
4. Das Lexikon der Wirtschaft.[Hospodársky lexikón] Dudenverlag 2001, 512 s.
ISBN3-411-70961-
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-
magyarnémet-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský
tematický ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. NYAKAS, J.- PINTÉR, M. – KLESICS, T.: Wirtschaftsfaktor Deutsch. Lexika Tankönyvkiadó
Kft. Székesfehérvár, 2018. ISBN 9786155200885
8. Zusatzmaterial

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%



vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A B C D E FX

10.53 10.53 31.58 31.58 15.79 0.0

Vyučujúci: Mgr. Lilla Fehér., Mgr. Lilla Fehér.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJN4/22

Názov predmetu: Nemecký jazyk 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Obchod (Úvod, klasifikácia)
2. Obchodné styky a jednania
3. Stretnutia, dohodnutie stretnutí
4. Písanie: Obchodná korešpondencia
5. Gramatické cvičenia
6. Počúvanie s porozumením
7. Písanie: Obchodná korešpondencia
8. Miniprojekty
9. Hospodárske organizácie
10. Tvorenie slov
11. Novinové články, situačné cvičenia
12. Prezentácie
13. Záverečný písomný test

Odporúčaná literatúra:
1. OLASZY,K.- PÁKOZDINÉ GONDA,I. Aktuelle Wirtschaftsthemen [Aktuálne otázky v
národnom hospodárstve]. Budapest: Olka, 2007, 283 s. ISBN 978-963-06-3684-1
2. SÜMEGINÉ DOBRA,K.-BORGULYA,I.- SOMOGYMÁRI,M. Ziel:
Wirtschaftsdeutschprüfung.[Cieľ: Skúška z obchodnej nemčiny] Budapest: KJK- Kerszöv Jogi és
Üzleti Kiadó Kft. 2002, 337 s. ISBN 963 224 678 0
3. DIENST,L. -KOLL,R. - RABOFSKI,B. Training Deutsch für den Beruf.[Tréning nemčiny
prepovolanie] Hueber Verlag 2002, 176 s.ISBN 978-3-19-0072 98-9
4. Das Lexikon der Wirtschaft.[Hospodársky lexikón] Dudenverlag 2001, 512 s.
ISBN3-411-70961-
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-
magyarnémet-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský
tematický ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. NYAKAS, J.- PINTÉR, M. – KLESICS, T.: Wirtschaftsfaktor Deutsch. Lexika Tankönyvkiadó
Kft. Székesfehérvár, 2018. ISBN 9786155200885
8. Zusatzmaterial

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%



vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 18

A B C D E FX

22.22 44.44 16.67 11.11 5.56 0.0

Vyučujúci: Mgr. Lilla Fehér., Mgr. Lilla Fehér.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJN5/22

Názov predmetu: Nemecký jazyk 5

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Ochrana životného prostredia
2. Úlohy k slovnej zásobe
3. Jazykové konvencie
4. Písanie: Obchodná korešpondencia
5. Gramatika: infinitívne väzby
6. Čítanie s porozumením
7. Miniprojekty- ekologické organizácie
8. Marketing
9. Tvorenie slov
10. Výstavy a jarmoky
11. Vyhodnotenie grafických znázornení
12. Prezentácie
13. Záverečný písomný test

Odporúčaná literatúra:
1. OLASZY,K.- PÁKOZDINÉ GONDA,I. Aktuelle Wirtschaftsthemen [Aktuálne otázky v
národnom hospodárstve]. Budapest: Olka, 2007, 283 s. ISBN 978-963-06-3684-1
2. SÜMEGINÉ DOBRA,K.-BORGULYA,I.- SOMOGYMÁRI,M. Ziel:
Wirtschaftsdeutschprüfung.[Cieľ: Skúška z obchodnej nemčiny] Budapest: KJK- Kerszöv Jogi és
Üzleti Kiadó Kft. 2002, 337 s. ISBN 963 224 678 0
3. DIENST,L. -KOLL,R. - RABOFSKI,B. Training Deutsch für den Beruf.[Tréning nemčiny
prepovolanie] Hueber Verlag 2002, 176 s.ISBN 978-3-19-0072 98-9
4. Das Lexikon der Wirtschaft.[Hospodársky lexikón] Dudenverlag 2001, 512 s.
ISBN3-411-70961-
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-
magyarnémet-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský
tematický ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. NYAKAS, J.- PINTÉR, M. – KLESICS, T.: Wirtschaftsfaktor Deutsch. Lexika Tankönyvkiadó
Kft. Székesfehérvár, 2018. ISBN 9786155200885
8. Zusatzmaterial

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%



vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A B C D E FX

37.5 25.0 18.75 6.25 12.5 0.0

Vyučujúci: Mgr. Lilla Fehér., Mgr. Lilla Fehér.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
CJN6/22

Názov predmetu: Nemecký jazyk 6

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a sú povinní vypracovať a odovzdať
písomnú prácu, a tým majú možnosť získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester.
Taktiež sú povinní vypracovať a v závere semestra predniesť semestrálnu prezentáciu v rámci
skupinovej práce za 20% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra úspešne
absolvovať jednu písomnú previerku za 60% z celkového počtu bodov za semester.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na
hodnotenie D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.



Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.
Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Priemysel (Úvod, klasifikácia)
2. Tvorenie slov
3. Čítanie a vyhodnotenie textov
4. Situačné cvičenia
5. Novinové články
6. Obchodná korešpondencia
7. Vyhodnotenie grafických znázornení
8. Globalizácia
9. Úlohy k slovnej zásobe
10. Počúvanie s porozumením
11. Gramatika: stupňovanie a porovnávanie
12. Prezentácie
13. Záverečný písomný test

Odporúčaná literatúra:
1. OLASZY,K.- PÁKOZDINÉ GONDA,I. Aktuelle Wirtschaftsthemen [Aktuálne otázky v
národnom hospodárstve]. Budapest: Olka, 2007, 283 s. ISBN 978-963-06-3684-1
2. SÜMEGINÉ DOBRA,K.-BORGULYA,I.- SOMOGYMÁRI,M. Ziel:
Wirtschaftsdeutschprüfung.[Cieľ: Skúška z obchodnej nemčiny] Budapest: KJK- Kerszöv Jogi és
Üzleti Kiadó Kft. 2002, 337 s. ISBN 963 224 678 0
3. DIENST,L. -KOLL,R. - RABOFSKI,B. Training Deutsch für den Beruf.[Tréning nemčiny
prepovolanie] Hueber Verlag 2002, 176 s.ISBN 978-3-19-0072 98-9
4. Das Lexikon der Wirtschaft.[Hospodársky lexikón] Dudenverlag 2001, 512 s.
ISBN3-411-70961-
5. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – PISON, E. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Angol-
magyarnémet-szlovák tematikus gazdasági szótár. (Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský
tematický ekonomický slovník) Komárno: Pont Intézet, 2007. 181 s. ISSN 1336-135X
6. DUDÁS, T. – KULCSÁR, ZS. – SÁNTA, SZ. – SIMON, M. Tematikus gazdasági szótár I.
(Tematický ekonomický slovník) Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
2012. 216 s. ISBN 978-80-8122-042-5
7. NYAKAS, J.- PINTÉR, M. – KLESICS, T.: Wirtschaftsfaktor Deutsch. Lexika Tankönyvkiadó
Kft. Székesfehérvár, 2018. ISBN 9786155200885
8. Zusatzmaterial

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 14%
samoštúdium a príprava na semináre: 21%
príprava semestrálnej písomnej práce: 20%



vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 20%
príprava na písomný test: 25%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 14

A B C D E FX

50.0 7.14 0.0 7.14 14.29 21.43

Vyučujúci: Mgr. Lilla Fehér.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
DDI/22

Názov predmetu: Dejiny diplomácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5., 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na hodnotenie a absolvovanie predmetu je nasledujúci: písomná práca. Na získanie
hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 percent, na získanie hodnotenia B najmenej
80 percent, na hodnotenie C najmenej 70 percent, na hodnotenie D najmenej 60 percent a na
hodnotenie E najmenej 50 percent.

Výsledky vzdelávania:
Predmet Dejiny diplomacie je orientovaný na prehľad základných tendencií diplomacie v ich
historickom kontexte. Cieľom kurzu je vytvorenie historického obrazu medzinárodných vzťahov
– diplomacie, analýz, rokovaní ako spôsobu riešenia sporov, uzatváraní zmlúv a ich realizácie v
dejinách ľudskej civilizácie s dôrazom na obdobie novoveku.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosť
Po úspešnom absolvovaní predmeru získa študent prehľad o základných tendencií diplomácie
a o jej historickom vývine. V kontexte získaných vedomostí si študent vytvorí celkový obraz o
charaktere a úrovni diplomatickej činnosti aktérov, ako aj o celkovom prínose diplomacie pre
kvalitu medzinárodných vzťahov daného obdobia.
Zručnosť
Je schopný identifikovať a analyzovať dosiahnuté výsledky a postavenie (kvalitu) diplomacie
zúčastnených strán
Kompetencia
Vie definovať základné tendencie diplomacie a v praxi použije získané vedomosti na vytvorenie
historického obrazu medzinárodných vzťahov.

Stručná osnova predmetu:
1. Európa v období stredoveku 2. Habsburgská monarchia 3. Osmanska ríša a Balkan 4.
Medzinárodné vzťahy v 16.-17. storočí 5. Westfalsky mier (1648) 6. Veľká Británia a kolonialný
systém 7. Vznik Spojených štátov Amerických 8. Francúzsko a Latinska Amerika 9. Viedenský
kongres (1815) 10. Nemecká otázka (1848-1871) 11. Rusko a Balkan v 19. storočí 12. I. svetová
vojna a Spoločnosť národov 13. II. svetová vojna a OSN

Odporúčaná literatúra:



1. KISSINGER, H. Diplomácia. Budapest: Panem Kft., 2008. 957 s. ISBN 97896-3545-199-9.
2. KREJČÍ, O. Mezinárodní politika. Praha : Ekopress, 2010. 751 s. ISBN 978-80-86929-60-6.
3. BERRIDGE, G. R.. Teória a prax diplomacie. Banská Bystrica: FPV a MV UMB, 2000. 216
s. ISBN 80-8055-357-2. 4. KENNEDY, P. A nagyhatalmak tündöklése és bukása, Gazdasági
változások és katonai konfliktusok, 1500-2000, Budapest: Akadémiai Kiadó. 1992. 637 s. IBSN
963-05-6076-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
účasť na hodinách - 25%
vypracovanie písomnej práce - 75%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 460

A B C D E FX

9.78 37.17 30.87 13.04 3.26 5.87

Vyučujúci: PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
DET/22

Názov predmetu: Dejiny ekonomických teórií

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti sa zúčastnia písomnej skúšky vo forme písomnej práce. Na získanie hodnotenia A
je potrebné získať najmenej 90 percent, na získanie hodnotenia B najmenej 80 percent, na
hodnotenie C najmenej 70 percent, na hodnotenie D najmenej 60 percent a na hodnotenie E
najmenej 50 percent.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu: poznanie vývoja ekonomickej vedy pomôže študentom pochopiť v celej
šírke a vo vzájomnej komparácii rôzne školy a smery ekonomickej teórie, zvláštnosti ich
metodologických prístupov a teoretických východiská, ich odlišné pohľady na fungovanie
ekonomiky.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
• Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni
• Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku
Zručnosti:
• Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny
hospodárskej politiky, odborných politík a legislatívy a ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
• Je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov
Kompetencie
• Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.
• Samostatne prednáša a vedie debaty. Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na
odborných fórach v rámci obchodnej organizácie aj mimo nej.

Stručná osnova predmetu:
1. Hospodárska filozofia starovekých Grékov (Platón, Aristoteles)



2. Hospodárska a peňažná teória stredovekej scholastiky ( Tomáš Aquinský , N. Oresme)
3. Reformátori (Martin Luther a Ján Kalvin ) a reforma hospodárskej teórie
4. Merkantilizmus a fyziokrati.
5. Poňatie prirodzených zákonov. (J. Locke, D. Hume)
6. Klasické peňažné teórie (A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill)
7. Alternatívne sociálno-ekonomické teórie (K. Marx)
8. Marginalizmus v ekonomickom myslení
9. Neoklasická ekonómia (L. Walras, Paretovo optimum. A. Marshall, J.A. Schumpeter)
10. John Maynard Keynes (Vznik keynesiánskej ekonómie a kritika klasickej a neoklasickej
ekonómie)
11. Protikeynesiánske školy (Nástup pritikeynesiánskych škôl v 70. rokoch.)
12. Chicagská škola. (M. Friedman)
13. Neokonzervativizmus. Nová neoklasická makroekonómia a monetarizmus.

Odporúčaná literatúra:
1. HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.H.Beck, 1999. 244 s. ISBN
80-7179-380-9.
2. LISÝ, J. a kol. Dejiny ekonomických teórií. Bratislava: IURA, 2003. 386 s. ISSN 0323-262X
3. MÁTYÁS, A. A korai közgazdaságtan története. Budapest: Aula, 2003. 132 s. ISBN
963-9585-27-0.
4. MÁTYÁS, A. A modern közgazdaságtan története. Budapest: Aula, 2003. 672 s. ISBN
978-9639-47831-2
5. SAMSON, Š. Ekonomické myslenie a teórie v predhistórii, v klasickej a neoklasickej
ekonómii.
Košice: EkF TU, 2004. 122 s. ISBN 808-9066-90-9
6. BODAI, Zs. A pénz filozófiája. Budapest: Aula, 2001. 124 s. ISBN963-9078-92-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
35% - účasť na prednáškach
65% - štúdium odbornej literatúry, príprava na písomné previerky a skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 291

A B C D E FX

1.72 8.59 16.84 27.49 32.3 13.06

Vyučujúci: István Jobbágy, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
DHS/22

Názov predmetu: Dejiny hospodárstva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti sa zúčastnia písomnej skúšky vo forme písomnej práce. Na získanie hodnotenia A
je potrebné získať najmenej 90 percent, na získanie hodnotenia B najmenej 80 percent, na
hodnotenie C najmenej 70 percent, na hodnotenie D najmenej 60 percent a na hodnotenie E
najmenej 50 percent.

Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zameriava na dôležité ekonomické obdobia v histórii a ich dopad na jednotlivé
ekonomiky a svet. Predmet je zameraný na zachytenie osobitostí hospodárskych dejín vybraných,
dôležitých ekonomík, na zachytenie obdobia pred vznikom kapitalizmu v Európe a na iných
kontinentoch až po vznik kapitalizmu, na vývoj jednotlivých ekonomík v industriálnej epoche
ľudstva až po vznik centrálne plánovaných a rozvojových ekonomík v 20. storočí. Ťažisko
predmetu je položené na identifikáciu osobitostí hospodárskych dejín v 18-20. storočí.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
• Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni
• Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku
Zručnosti:
• Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny
hospodárskej politiky, odborných politík a legislatívy a ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
• Je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov
Kompetencie
• Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.
• Samostatne prednáša a vedie debaty. Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na
odborných fórach v rámci obchodnej organizácie aj mimo nej.



Stručná osnova predmetu:
1. Úvod: zemepisné základy, historiografia, pojmy. Demografické základy hospodárstva
2. Stredoveké hospodárstvo a stredoveká spoločnosť.
3. Hospodárstvo a spoločnosť tureckej éry,absolutizmus a protireformácia.
4. Hospodárska politika habsburského štátu od 1687 do 1867.
5. Poľnohospodárstvo (veľkostatky a hospodárstvo sedliakov) – roky 1700-1850.
Remeselníctvo, manufaktúra a továrne – obchod a peňažníctvo od 18. storočia po duálnu
monarchiu.
6. Tradičná spoločnosť v 18.-19. storočí, priestorová štruktúra spoločnosti.
7. Štátna ahospodárska politika v období dualizmu, štruktúra spoločnosti a osídlení. Začiatky
výstavbymoderného poľnohospodárstva.
8. Malovýroba, veľkopriemysel, obchod a peňažníctvo v obdobídualizmu.
9. Rozpad Rakúsko-uhorskej monarchie a jeho hospodárske spoločenské následky
10. Poľnohospodárstvo, priemysel, obchod a peňažníctvo v rokoch 1920-1944. Následky II.
svetovejvojny a sovietizácia krajiny.
11. Štát, strana a plánované hospodárstvo. „Socialistická prestavba“
poľnohospodárstva. „Krajina železa a ocele“. Dve triedy, jedna vrstva a predvoj.
„Socialistickáspoločnosť“.
12. Vplyv technického pokroku. Spolupráca v rámci RVHP. Spomalenie ekonomického
rastu.
13. Príčiny rozpadu socialistického systému. Nástup transformácie centrálne riadeného
hospodárstva na trhovú ekonomiku.

Odporúčaná literatúra:
1. FALTUS, J. - KRAJŇÁKOVÁ, E., - PRUCHA, V.: Všeobecné hospodárske dejiny. Bratislava:
Ekonóm,
1999. 194 s. ISBN 80-245-0499-5.
2. FALTUS, J. - KRAJŇÁKOVÁ, E.: Hospodárske dejiny. Bratislava: ES EU, 1997. 143 s. ISBN
80-7079-674-X
3. HONVÁRI, J. (red.): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig.
Budapest: Aula, 2000. 578 s. ISBN 963-503-113-0
4. ROMSICS, I.: Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris, 2000. 688 s. ISBN
978-963-276-179-4
5. CAMERON, R.: A világgazdaság története a kőkorszaktól napjainkig. Budapest: Maecenas
Könyvkiadó, 1998. 518 s. ISBN 963-8396-98-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
35% - účasť na prednáškach
65% - štúdium odbornej literatúry, príprava na písomné previerky a skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 508

A B C D E FX

5.51 12.2 17.72 25.0 24.41 15.16

Vyučujúci: István Jobbágy, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022



Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
EKO1/22

Názov predmetu: Ekonómia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet sa ukončuje skúškou. Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je získanie
min.50% z celkového počtu maximálnych 100 bodov získaných v rámci predmetu. Body v rámci
predmetu je možné získať nasledovne:
• max. 40 bodov v rámci seminárnej práce počas semestra;
• max. 60 bodov v skúšobnom období za písomnú skúšku, ktorá zahŕňa preverenie teoretických a
praktických vedomostí študenta získaných v rámci predmetu.
K dosiahnutiu hodnotenia A je potrebné získať 100-90%; na hodnotenie B 89-80%; na
hodnotenie C 79-70%; na hodnotenie D 69-60% a na hodnotenie E 59-50% z celkového počtu
bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal aspoň 50% z celkového počtu maximálnych
bodov získaných v rámci predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosť:
Má osvojené základné teórie a charakteristiky mikro a makroúrovne ekonomiky, ovláda základné
metódy zberu informácií, matematické metódy a metódy štatistickej analýzy.
Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné súvislosti,
formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a prijíma
rozhodnutia
Dokáže určiť komplexné dôsledky ekonomických procesov a organizačných udalostí.
Dokáže aplikovať techniky riešenia ekonomických problémov, metódy riešenia problémov s
prihliadaním na podmienky a obmedzenia ich aplikácie.
Kompetencia:
Pod všeobecným odborným dohľadom samostatne plní a organizuje úlohy uvedené v pracovnej
náplni.
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.



V hospodárskej organizácii na pracovnej pozícii ekonóma organizuje, riadi a kontroluje
hospodársku činnosť podľa svojej kvalifikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojmový aparát mikroekonomickej teórie.
2. Základy teórie spotrebiteľa.
3. Optimálne rozhodovanie spotrebiteľa.
4. Zovšeobecnenie funkcie užitočnosti.
5. Dopyt a jeho charakteristika.
6. Produkčná analýza.
7. Nákladová analýza.
8. Rovnováha firmy v podmienkach dokonalej konkurencie.
9. Rovnováhy firmy v podmienkach monopolu a monopolistickej konkurencie.
10. Oligopolistické trhové štruktúry.
11. Trhová rovnováha, ponuka a dopyt na trhu výrobkov a služieb.
12. Štát ako faktor trhovej rovnováhy
13. Štátne intervencie a ich dopad na dopyt a ponuku

Odporúčaná literatúra:
KORCSMÁROS, E. – GÓDÁNY, ZS. – ZSIGMOND, T. Közgazdaságtan I. – Mikroökonómia,
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, 2021, ISBN XXXXXX
KORCSMÁROS, E. - SERES HUSZÁRIK, E. - GÓDÁNY, ZS. Közgazdaságtan praktikum
Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, Komárno, 2019, ISBN 978-80-8122-297-9
LISÝ, J. a kol. Ekonomický rast a ekonomický cyklus (Teoretické a praktické problémy).
Bratislava: Iura Edition, 2011. 273 s. ISBN 978-80-8078-405-8
JUREČKA, V. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. 360. s. ISBN 978-80-247-3259-6
FENDEKOVÁ, E. a kol. Zbierka príkladov z mikroekonómie. Bratislava: Iura Edition, 2009. 200
s. ISBN 978-80-8078-242-9
FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, E. Mikroekonomická analýza. Bratislava: Iura Edition, 2008.
575 s. ISBN 978-80-8078-180-4
VARIAN, H. L. Mikroökonómia középfokon. Budapest: Akadémia Kiadó, 2005. 745 s. ISBN
963-05-8308-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
60% záťaže – prednášky, seminárna práca a príprava na skúšky
40% záťaže – individuálne riešenie úloh, precvičovanie prebratých znalostí, štúdium odbornej
literatúry

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 737

A B C D E FX

4.88 8.68 12.35 18.86 38.94 16.28

Vyučujúci: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.., Mgr. Tibor Zsigmond, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
EKO2/22

Názov predmetu: Ekonómia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: KEK/PHMeb/EKO1/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet sa ukončuje skúškou. Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je získanie
min.50% z celkového počtu maximálnych 100 bodov získaných v rámci predmetu. Body v rámci
predmetu je možné získať nasledovne:
• max. 40 bodov v rámci seminárnej práce počas semestra;
• max. 60 bodov v skúšobnom období za písomnú skúšku, ktorá zahŕňa preverenie teoretických a
praktických vedomostí študenta získaných v rámci predmetu.
K dosiahnutiu hodnotenia A je potrebné získať 100-90%; na hodnotenie B 89-80%; na
hodnotenie C 79-70%; na hodnotenie D 69-60% a na hodnotenie E 59-50% z celkového počtu
bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal aspoň 50% z celkového počtu maximálnych
bodov získaných v rámci predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosť:
Má osvojené základné teórie a charakteristiky mikro a makroúrovne ekonomiky, ovláda základné
metódy zberu informácií, matematické metódy a metódy štatistickej analýzy.
Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné súvislosti,
formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a prijíma
rozhodnutia
Dokáže určiť komplexné dôsledky ekonomických procesov a organizačných udalostí.
Dokáže aplikovať techniky riešenia ekonomických problémov, metódy riešenia problémov s
prihliadaním na podmienky a obmedzenia ich aplikácie.
Kompetencia:
Pod všeobecným odborným dohľadom samostatne plní a organizuje úlohy uvedené v pracovnej
náplni.
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.



V hospodárskej organizácii na pracovnej pozícii ekonóma organizuje, riadi a kontroluje
hospodársku činnosť podľa svojej kvalifikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojmový aparát makroekonomickej teórie. Alternatívne prístupy k makroekonómii.
2. Možnosti a spôsoby merania celkového výstupu ekonomiky. Metódy výpočtu HDP. Ďalšie
spôsoby vyjadrovania celkového výstupu.
3. Produkčná funkcia, dopyt a ponuka práce. Intertemporálna optimalizácia, výroba a deľba
príjmov, úrokové sadzby.
4. Teória ekonomického rastu. Dlhodobý rast: Solowov model
5. Zamestnanosť a nezamestnanosť - Trh práce, problematika príčiny a formy nezamestnanosti,
miera nezamestnanosti a jeho súvislosti. Vývoj nezamestnanosti v SR.
6. Pojem, úloha a forma peňazí, inflácia. Alternatívne teórie ponuky peňazí a dopytu po peniazoch.
Multiplikátor ponuky peňazí.
7. Monetárna politika. Rovnováha finančného trhu. Model Baumol-Tobin.
8. Agregátny dopyt. Model AS-AD.
9. Vplyv monetárnej a fiškálnej politiky na agregátny dopyt a agregátnu ponuku a jednotlivé
teoretické koncepcie.
10. Model IS-LM.
11. Modely agregátnej ponuky.
12. Inflácia, nezamestnanosť. Philipsova krivka a jej interpretácie.
13. Keynesov model. Spotreba úspory a investície. Spotrebná funkcie a funkcia úspor. Teória
spotreby.

Odporúčaná literatúra:
KORCSMÁROS, E. - SERES HUSZÁRIK, E. - GÓDÁNY, ZS. Közgazdaságtan praktikum
Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, Komárno, 2019, ISBN 978-80-8122-297-9
LISÝ, J. a kol. Ekonomický rast a ekonomický cyklus (Teoretické a praktické problémy).
Bratislava: Iura Edition, 2011. 273 s. ISBN 978-80-8078-405-8
JUREČKA, V. Makroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. 332. s. ISBN
978-80-247-3258-9
LISÝ, J. a kol. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition, 2005. 622 s. ISBN
80-8078-063-3
TÁNCOŠOVÁ, J. a kol. Ekonómia v novej ekonomike (Metodická pomôcka na semináre).
Bratislava: Iura Edition, 2005. 80 s. ISBN 80-8078-064-1
MISZ, J. Makroökonómia feladatgyűjtemény. Budapest: Panem Kiadó, 2004. 188 s. ISBN
963-545-434-1
MANKIW, N. G. Makroökonómia. Budapest: Osiris Kiadó, 2002. 566 s. ISBN 9633794188

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
60% záťaže – prednášky, seminárna práca a príprava na skúšky
40% záťaže – individuálne riešenie úloh, precvičovanie prebratých znalostí, štúdium odbornej
literatúry

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 205

A B C D E FX

2.93 3.9 14.63 34.63 36.1 7.8



Vyučujúci: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.., Mgr. Tibor Zsigmond, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
EKO3/22

Názov predmetu: Ekonómia 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: KEK/PHMeb/EKO2/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu sa skladajú z 2 častí, a to z priebežných
hodnotení, a zo záverečnej skúšky (80 bodov), ktorú treba absolvovať na minimum 40 bodov.
Priebežné hodnotenie sa realizuje písomnou previerkou štyrikrát počas semestra (20 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a
na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky
získal menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosť:
Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni
Má osvojené základné teórie a charakteristiky mikro a makroúrovne ekonomiky, ovláda základné
metódy zberu informácií, matematické metódy a metódy štatistickej analýzy.
Zručnosti:
Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny
hospodárskej politiky, odborných politík a legislatívy a ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
Dokáže určiť komplexné dôsledky ekonomických procesov a organizačných udalostí.
Kompetencie:
Pod všeobecným odborným dohľadom samostatne plní a organizuje úlohy uvedené v pracovnej
náplni.
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
V hospodárskej organizácii na pracovnej pozícii ekonóma organizuje, riadi a kontroluje
hospodársku činnosť podľa svojej kvalifikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Účinky medzinárodného obchodu a jeho ekonomické dopady
2. Tradičné obchodné modely (Smith, Ricardo)
3. Model špecifických faktorov



4. Obchodná politika: clá, kvóty
5. Obchodná politika: subvencie, dotácie
6. Účinná ochrana
7. Pohyb pracovných síl
8. Medzinárodná platobná bilancia
9. Devízový trh
10. Kurzové režimy
11. Finančné trhy
12. Teórie bežnej platobnej bilancie – model elasticity
13. Teórie bežnej platobnej bilancie – intertemporálny model

Odporúčaná literatúra:
1. KORCSMÁROS, Enikő, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna GÓDÁNY. Közgazdaságtan
praktikum. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 255 s. [9,29AH]. ISBN
978-80-8122-297-9.
2. KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Válogatott
feladatok közgazdaságtanból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 225 s. ISBN
978-80-8122-247-4.
3. KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Közgazdaságtan
alapjai: feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 198 s. ISBN
978-80-8122-094-4.
4. LISÝ, J. a kol.Ekonomický rast a ekonomický cyklus. Teoretické a praktické problémy.
Bratislava: Iura Edition, 2011. 273. s. ISBN 978-80-8078-405-8
5. BOCK, GY. – MISZ, J.Nemzetközi közgazdaságtan. Tatabánya: TRI-MESTER, 2006. 318. s.
ISBN 963-9561-14-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
60% záťaž - prednášky, semináre a príprava na skúšky
40% záťaž – písomné previerky počas semestra, písomná záverečná skúška

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 187

A B C D E FX

7.49 12.83 22.99 27.27 22.46 6.95

Vyučujúci: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.., PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.., Mgr. Tibor
Zsigmond, PhD.., PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
EKO4/22

Názov predmetu: Ekonómia 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V skúšobnom období píšu študenti písomnú skúšku za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A
je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov,
na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E
najmenej 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti majú poznatky týkajúce sa sektora malých a stredných
podnikov, najmä charakteristické črty a trendy týkajúce sa sektora MSP na Slovensku a v EÚ,
formy podpory pre MSP, ďalej poznatky z podnikateľského plánovania a metódy a postupy, ktoré
sa aplikujú v manažmente MSP. Prednášky predmetu sa zameriavajú na všeobecné poznatky, kým
na seminároch sa uvedú rôzne príklady/prípady, podnikateľské plánovanie a možnosti riešenia
jednotlivých funkcionálnych oblastí podnikov so zameraním na MSP.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
• Pozná princípy a metódy zakladania organizácií a inštitúcií, ako aj formovania a zmeny ich
organizačného správania.
• Disponuje základnými manažérskymi a organizačnými poznatkami, poznatkami potrebných pre
prípravu, založenie a riadenie projektov a malých a stredných podnikov.
Zručnosti:
• Dokáže aplikovať techniky riešenia ekonomických problémov, metódy riešenia problémov s
prihliadaním na podmienky a obmedzenia ich aplikácie.
• Po získaní praktických vedomostí a skúseností je schopný riadiť malý a stredný podnik alebo
organizačnú zložku v obchodnej organizácii.
Kompetencie:
• Pod všeobecným odborným dohľadom samostatne plní a organizuje úlohy uvedené v pracovnej
náplni.
• Samostatne riadi, organizuje a riadi organizačnú zložku, pracovnú skupinu alebo obchodnú
spolčnosť, menšiu hospodáriacu organizáciu, pričom zodpovedá za organizáciu a zamestnancov.



• V hospodárskej organizácii na pracovnej pozícii ekonóma organizuje, riadi a kontroluje
hospodársku činnosť podľa svojej kvalifikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Definície malých a stredných podnikov
2. Definície podnikania, formy podnikania, úlohy, ciele, výhody a nevýhody malých a stredných
podnikov
3. Sektor MSP v EÚ a na Slovensku, konkurencieschopnosť MSP, podnikateľské prostredie (vývoj,
faktory)
4. Proces podnikania, plánovanie, podnikateľský plán (kapitoly, metódy a postupy plánovania)
5. Marketing, marketingová stratégia, marketingové plánovanie (špecifiká malých a stredných
podnikov)
6. Finančné plánovanie (typy finančných plánov, metódy finančného plánovania, finančné plány
vpodnikateľských plánoch)
7. Možnosti financovania malých a stredných podnikov
8. Organizačné špecifiká malých a stredných podnikov, vytvorenie organizačného plánu
9. Podporné programy malých a stredných podnikov (finančná, inštitucionálna a legislatívna
podpora MSP v EÚ a na Slovensku)
10. Rodinné podnikanie (špecifiká rodinných podnikov, konflikty v rodinných podnikoch)
11. Ženy v podnikaní (špecifiká, podpora žien), franchise, sociálne podnikanie (definícia)

Odporúčaná literatúra:
1. ANTALÍK I. - HORBULÁK Zs. A Kis-és középvállalkozások szektora Szlovákiában - 1. vyd.
- Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2020. - 184 s. - ISBN 978-80-8122-378-5.
2. ANTALÍK, I. – KARÁCSONY, P. – GYURIÁN, N.. Vállalkozói környezet Szlovákiában
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2020. - 114 s. - ISBN 978-80-8122-347-1.
3. STANEK P., IVANOVÁ P. Malé a stredné podniky = Súčasnosť a budúcnosť /. - 1. vyd. -
Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 112 s. - ISBN 978-80-8168-737-2.
4. BÁLINT, A. – HAMINGWAY, F. G. Vállalkozástan a gyakorlatban. Budapest: AULA,
2005,344. s. ISBN 963-9585-50-5
5. On-line dostupné publikácie a správy o stave MSP a podnikateľského prostredia publikované
Slovak Business Agency. Dostupné na internete: http://www.sbagency.sk/
6. MURA, L. et al. Üzleti terv = Podnikateľský plán. Komárno : Selye János Egyetem, 2017. -
199 s. - ISBN 978-80-8122-214-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Záťaž študenta:
25% - štúdium na prednáškach a na seminároch
75% - štúdium odbornej literatúry a príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 567

A B C D E FX

17.81 20.46 26.1 19.58 13.93 2.12

Vyučujúci: prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.., PhDr. Imrich Antalík, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
FEA/22

Názov predmetu: Finančno-ekonomická analýza

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet sa hodnotí na základe výsledkov písomnej skúšky (ktorá pozostáva z teoretickej a
z praktickej časti) na ktorej sa môžu zúčastniť študenti v skúškovom období. Na získanie
hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na
získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D
najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti majú poznatky týkajúce sa sektora malých a stredných
podnikov, najmä charakteristické črty a trendy týkajúce sa sektora MSP na Slovensku a v EÚ,
formy podpory pre MSP, ďalej poznatky z podnikateľského plánovania a metódy a postupy, ktoré
sa aplikujú v manažmente MSP.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky finančnej analýzy (úlohy ciele, predmet analýzy, metódy)
2. Finančná analýza: informačné zdroje finančnej analýzy
3. Finančná analýza: ex post a ex ante analýza - definícia, vertikálna a horizontálna analýza, zlaté
bilančné pravidlo, finančné ukazovatele - úvod
4. Finančná analýza: ukazovatele likvidity a zadlženosti
5. Finančná analýza: ukazovatele rentability a aktivity
6. Finančná analýza: ukazovatele trhovej hodnoty, sústavy ukazovateľov, analýza peňažných tokov
7. Finančná analýza: prognózovanie finančnej situácie, bankrotové modely
8. Ekonomická analýza: analýza výrobnej činnosti I.(trhová činnosť, investíčná činnosť)
9. Ekonomická analýza: analýza výrobnej činnosti II. (operatívna činnosť)
10. Ekonomická analýza: analýza nakladania s aktívami I. (ľudské zdroje, DHM)
11. Ekonomická analýza: analýza nakladania s aktívami II. (zásoby)

Odporúčaná literatúra:
1. ZALAI, K. a kol. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: SPRINT, 2010, 448. s.,
ISBN 978-80-89393-15-2
2. VIRÁG, M. Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés. Budapest: AULA, 2004, 147. s. ISBN 963
9207 95 0
3. ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Analýza účtovnej závierky. Bratislava: Iura Edition, 2006, ISBN



80-8078-070-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Zaťaženie študenta: 30% - štúdium na prednáškach a seminároch, 70% - štúdium odbornej
literatúry, príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 133

A B C D E FX

10.53 17.29 16.54 26.32 27.82 1.5

Vyučujúci: prof. Dr. Mihály Ormos, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
FGR/22

Názov predmetu: Finančná gramotnosť

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 0s / 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5., 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania kurzu je príprava typu plánu/analýzy, ktorý si študent vyberie z okruhu
vopred určených úloh.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný definovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé
ciele. So získanými vedomosťami bude schopný identifikovať výhodné a nevýhodné ponuky na
finančnom trhu a bude mať prehľad o sociálnom systéme a jeho fungovaní. Absolvent predmetu
bude mať prehľad o príležitostiach na zarábanie peňazí a bude schopní zmerať, či je na správnej
ceste, aby dosiahol svoj osobný úspech. Študent sa zoznámi s obchodným životom, získa
praktické rady o tom, ako uspieť v podnikaní a aj v každodennom živote.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
Pozná a ovláda základy financií, finančných produktov a trhov, finančného myslenia.
Zručnosti:
Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny v
hospodárskej politike, súvisiacich politikách a legislatíve, ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
Kompetencie:
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do každodenných financií a problematika finančných zručností.
2. Nastavenie a realizácia osobných cieľov. Motivácia, vízia.
3. Význam finančnej gramotnosti v praxi, príjmy / aktívne / pasívne stránky /
4. Predajná metód a KAPS
5. Trh práce - rozdiely v podnikateľských a zamestnaneckých postojoch, priority v
manažmente,metódy úspešných ľudí, obchodná etiketa a outfit
6. Úspešná prezentácia, úspešné obchodné rokovania
7. Zabezpečenie príjmov a vysvetlenie základných princípov rôznych typov poistení



8. Tematika bývania: druhy úverov, domáce úspory, príprava kúpu nehnuteľnosti, tipy, triky a
nebezpečenstvá
9. Zabezpečenie príjmov, ako zabezpečiť, aby sme vždy mali peniaze
10. Prezentácia slovenského dôchodkového systému a zabezpečenie primeraného dôchodku
11. Investície - typy, mylné predstavy, možnosť vytvorenia pasívneho príjmu

Odporúčaná literatúra:
BODIE, Z. – KANE, A. – MARCUS, A. J.: Befektetések, AULA, 2005
KOHN, M.: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok, Osiris, 2007
On-line zdroje:
Materiály Národnej Banky Slovenska:
https://www.nbs.sk/sk/ofs/informacie-pre-spotrebitelov/publikacie-a-uzitocne-odkazy
Nadácia Pénziránytű: https://www.penziranytu.hu/
OVB Allfinanz Slovensko, www.financnagramotnost.sk

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:
Záťaž študenta:
50% - účasť na seminároch
50% - štúdium zdrojov, literatúry

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 17

a n

100.0 0.0

Vyučujúci: PhDr. Imrich Antalík, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
HOP1/22

Názov predmetu: Hospodárske právo 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je povinnosťou študenta absolvovať záverečnú písomnú previerku v hodnote
100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90% bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80% bodov, na hodnotenie C najmenej 70% bodov, na hodnotenie D
najmenej 60% bodov a na hodnotenie E najmenej 50% bodov. Kredity sa neudelia študentovi,
ktorý z písomnej previerky získal menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku.
Pozná princípy a metódy zakladania organizácií a inštitúcií, ako aj formovania a zmeny ich
organizačného správania.
Zručnosti:
Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny
hospodárskej politiky, odborných politík a legislatívy a ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
Je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov
Z koncepčného a teoretického hľadiska vytvorené odborné návrhy a stanoviská predkladá
hľadiska ústne aj písomne, v jazyku študijného programu a v cudzom jazyku, podľa pravidiel
odbornej komunikácie.
Kompetencie:
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.
Samostatne prednáša a vedie debaty. Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných
fórach v rámci obchodnej organizácie aj mimo nej.

Stručná osnova predmetu:



1. Pojem, predmet, pramene občianskeho práva, systém občianskeho práva a systematika
Občianskeho zákonníka.
2. Právne skutočnosti občianskeho práva, právne úkony a právne následky vadnosti právnych
úkonov.
3. Občianskoprávne vzťahy a osobnostné práva a ich ochrana.
4. Význam času v občianskom práve – premlčanie, preklúzia práva a nárokov.
5. Podstata a druhy vecných práv.
6. Vecné práva k cudzej veci.
7. Dedičské právo.
8. Všeobecná časť záväzkového práva.
9. Kúpna zmluva.
10. Zmluva o dielo.
11. Darovacia zmluva.
12. Nájomná zmluva.
13. Zmluva o pôžičke a zmluva o výpožičke.

Odporúčaná literatúra:
1) Platné znenie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
2) LAZAR, J. a kol. Občianske právo hmotné, I. a II. diel, Bratislava: IuraEdition, 2010, 715+548
s. ISBN 9788080783464
3) JURČOVÁ, M. – NOVOTNÁ, M. a kol. Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho
práva hmotného, 2. vydanie Plzeň: A. Čenek, 2011, 208 s. ISBN 9788073803377

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
60% zaťaženia - prednášky a príprava na skúšku;
40% zaťaženia - individuálne úlohy (štúdium odbornej literatúry)

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 408

A B C D E FX

27.45 16.67 27.21 13.97 13.97 0.74

Vyučujúci: JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
HOP2/22

Názov predmetu: Hospodárske právo 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: KEK/PHMeb/HOP1/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je povinnosťou študenta absolvovať záverečnú písomnú previerku v hodnote
100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90% bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80% bodov, na hodnotenie C najmenej 70% bodov, na hodnotenie D
najmenej 60% bodov a na hodnotenie E najmenej 50% bodov. Kredity sa neudelia študentovi,
ktorý z písomnej previerky získal menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku.
Pozná princípy a metódy zakladania organizácií a inštitúcií, ako aj formovania a zmeny ich
organizačného správania.
Zručnosti:
Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny
hospodárskej politiky, odborných politík a legislatívy a ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
Je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov
Z koncepčného a teoretického hľadiska vytvorené odborné návrhy a stanoviská predkladá
hľadiska ústne aj písomne, v jazyku študijného programu a v cudzom jazyku, podľa pravidiel
odbornej komunikácie.
Kompetencie:
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.
Samostatne prednáša a vedie debaty. Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných
fórach v rámci obchodnej organizácie aj mimo nej.

Stručná osnova predmetu:



1. Pojem, predmet, pramene obchodného práva, systém obchodného práva a vzťah k občianskemu
právu a systematika Obchodného zákonníka.
2. Formy právnických osôb – podnikateľov.
3. Obchodný register, živnostenský register.
4. Spoločnosť s ručením obmedzeným.
5. Verejná obchodná spoločnosť.
6. Akciová spoločnosť.
7. Družstvo.
8. Všeobecná časť záväzkového práva.
9. Porušenie zmluvných povinností a premlčanie.
10. Kúpna zmluva.
11. Zmluva o dielo.
12. Mandátna zmluva.
13. Zasielateľská zmluva a zmluva o preprave.

Odporúčaná literatúra:
1. OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník, komentár, Bratislava: IuraEdition, 2005, 2192 s.
ISBN 9788080784348
2. KUBÍČEK, P. - MAMOJKA, M. a kol. Obchodné spoločnosti, Bratislava: MANZ a
VO PF UK, 1999, 179 s. ISBN 80-85719-25-8
3. KUBÍČEK, P. Teória obchodného práva, Bratislava: VO PF UK, 2004, 106 s. ISBN
80-7160-186-1
4. ŽITŇANSKÁ, L. Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností,
Bratislava: Iura Edition, 2000, 218 s. ISBN 80-88715-84-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
60% zaťaženia - prednášky a príprava na skúšku;
40% zaťaženia - individuálne úlohy (štúdium odbornej literatúry)

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 146

A B C D E FX

37.67 32.88 9.59 13.01 6.85 0.0

Vyučujúci: JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
HPO/22

Názov predmetu: Hospodárska politika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie vedomostí sa uskutoční písomnou formou. Na získanie hodnotenia A je potrebné
získať najmenej 90% bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80% bodov, na hodnotenie C
najmenej 70% bodov, na hodnotenie D najmenej 60% bodov a na hodnotenie E najmenej 50%
bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získal menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu si študenti osvoja teoretické modely mechanizmov hospodárskej politiky na
príklade vybranej krajiny. Prezentované sú hlavné obdobia hospodárskej politiky a ideológie
s nimi spojené. Samostatne sa venujeme zmene režimu, jej dopadu na ekonomiku a krízy a
zvládaniu nedávnej krízy.
Kurz prispieva k nadobudnutiu nasledovných vedomostí, zručností a kompetencií v témach
preberaných v kurze.
Vedomosti
Pozná základné pojmy ekonómie, teórie, fakty, ekonomické a medzinárodné súvislosti vo vzťahu
k relevantným ekonomickým aktérom, funkciám a procesom.
Osvojil si základné teórie a charakteristiky mikro- a makroúrovne organizácie v ekonomike,
osvojil si základné metódy zberu informácií, matematické a štatistické analýzy.
Zručnosť
Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny v
hospodárskej politike, súvisiacich politikách a legislatíve, ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
Dokáže rozpoznať požiadavky a možnosti rozvoja vyplývajúce z medzinárodných trendov
rozvoja podnikania a európskej politiky.
Kompetencie
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
Je zodpovedný za svoju prácu, za organizáciu/podnikanie, ktoré riadi, za svojich zamestnancov a
za vzťahy s partnermi.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do predmetu
2. Vzťah medzi ekonomickou teóriou a hospodárskou politikou



3. Štát, trh, trendy
4. Veľká hospodárska kríza 29.-33
5. Liberálna trhová ekonomika
6. Štátom riadená trhová ekonomika
7. Sociálny štát a jeho problémy
8. Štát a budúcnosť
9. Reformy socialistického hospodárenia
10. Zmena režimu v strednej a východnej Európe
11. Ekonomické systémy v juhovýchodnej Ázii
12. Kríza a politika krízového manažmentu z roku 2008
13.Globalizácia a jej vplyvy na ekonomické systémy

Odporúčaná literatúra:
1. DOMBI, Á. (2019). Gazdaságpolitika a 21. században. ELTE GTK, Budapest ISBN
9789634891147
2. KORNAI J. Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása – siker és csalódás. Közgazdasági Szemle,
2005, 52. évf. 907-936 str. ISSN 0023-4346
3. LYSÁK, L. Globalizácia versus lokalizácia. Formovanie integrovanej Európy. Bratislava:
EKONÓM, 2003, s.175-182, ISBN 80-225-1674-0
4. SZABÓ K. Gazdasági rendszerek, intézmények – Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba.
Budapest: Aula Kiadó, 2007, 609. str. ISBN 9639215570

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
50% záťaž - účasť na prednáškach a príprava na skúšku
50% úväzok - účasť na seminároch a príprava práce na odovzdanie

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 579

A B C D E FX

3.28 8.12 15.03 29.02 40.93 3.63

Vyučujúci: Dr. habil. Ing. Peter Karácsony, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KINF/PHMeb/
INF1/22

Názov predmetu: Informatika 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa realizujú dve písomné testy za 10-10 bodov, z ktorých je študent
hodnotený.
Predmet sa končí skúškou. Podmienkou absolvovania skúšky je získanie hodnotenia z každého
testu aspoň na 50% bodového hodnotenia. Na získanie hodnotenia na skúške je potrebný 50%-
ný priemer z dvoch testov (t.j. získať v priemere najmenej 5 bodov) a 50%-né bodové hodnotenie
odovzdaného projektu (elektronickej prezentácie - vypracovanú na danú tému). Výsledok skúšky
sa vypočíta z priemeru bodového hodnotenia testov a projektu. K dosiahnutiu hodnotenia A je
potrebné získať 90-100%; na hodnotenie B 80-89%; na hodnotenie C 70-79%; na hodnotenie D
60-69% a na hodnotenie E 50-59% z celkového počtu bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti poznajú základy informatiky z hľadiska užívateľského, a to
ako zo stránky hardvéru, tak aj softvéru. Na cvičeniach sa kladie dôraz na zvládnutie základného
programového balíka pre potreby manažérov, ako aj pre využitie v ďalších predmetoch, napr.
štatistika.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
• Ovláda moderné, teoreticky náročné matematicko-štatistické, ekonometrické a modelovacie
metódy rozpoznávania, formulovania a riešenia problémov a pozná aj ich nedostatky.
• Rozumie štruktúre, fungovaniu a systému vzťahov podnikov, environmentálnym faktorom,
ktoré určujú správanie podnikov, informačným a motivačným faktorom ekonomických
rozhodnutí.
Zručnosti:
• Systematizuje a kriticky analyzuje odborné zdroje a dáta aj pomocou infokomunikačných
nástrojov.
• Vypracuje si individuálne stanovisko na základe vlastnej analýzy, dokáže ju prezentovať a aj
reprezentovať v diskusiách.
Kompetencie:



Jeho prácu charakterizuje samostatné a zodpovedné zvažovanie a prihliada na ekonomické a
mimoekonomické dôsledky pri formulovaní odborných otázok.

Stručná osnova predmetu:
1. Základy informačných technológií. Základné pojmy z informačných technológií.
2. Základná štruktúra PC.
3. Textový editor, WORD.
4. Databázy, hromadná korešpondencia.
5. Periférne zariadenia PC, styk s užívateľom.
6. Test 1.
7. PC v riadení podnikov.
8. Tabuľkový kalkulátor EXCEL.
9. Používanie PC a správa súborov.
10. Grafické možnosti PC.
11. Elektronická prezentácia a jej prostriedky.
12. Počítačové siete a služby informačných sietí.
13. Test 2.

Odporúčaná literatúra:
1. Študijné materiály zverejnené na web stránke fakulty (hands outs)
2. STOFFA, V. Algoritmizáció és programozás I. Selye J. Egyetem – Komárno, 2005,174. s.
ISBN 80-969251-7-2
3. STOFFA, V. a kol. Információs és komunikációs technológiák a gyakorlatban II. Selye J.
Egyetem – Komárno, 2008, 323 s., ISBN 978-80-89234-69-1.
4. STOFFOVÁ, V. – CSÍZI, L. – TÓTH, K. – SZŐKÖL, Š.: Informačné a komunikačné
technológie v praxi II. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007. 316 s. ISBN 978-80-89234-42-4.
5. PALKOVÁ, Z., HENNYEYOVÁ, K., OKENKA, I. Informatika a informačné technológie.
SPU Nitra, 2008, 252 s, ISBN 978-80-552-0113-9.
6. OKENKA, I., PALKOVÁ, Z., PAP, M. Základy informatiky. Multimediálna učebnica, Nitra,
SPU, 2005, ISBN 80-8069-591-1.
7. PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R., Excel 2010, Grada Publishing, a.s. Praha 2010, ISBN
978-80-247-3496-5.
8. LÉVAYNÉ LAKNER, M. Excel táblázatkezelő a gyakorlatban : Gazdasági informatika.
Budapest : ComputerBooks, 2000. 150 s. ISBN 9636182280.
9. BONIFERT, Zs. Informatika 2003. ISBN 963162742X.
10. NORTON, P. Hálózati biztonság alapjairól. 2003. 302 s. ISBN 963 930 121 3.
11. GUBÁN, Á. A prezentációkészítés elméleti alapjai. Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 2002.
116 s. ISBN 9631625834.
12. TAKÁČ, O. A számítógépes grafika. 1. vyd. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. 370 s.
ISBN 978-80-8122-182-8.
13. BÉKÉSSY, A. – DEMETROVICS, J. Adatbázis-szerkezetek. 1. vyd. Budapest : Akadémiai
Kiadó, 2005. 481 s. ISBN 963 05 8203 1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk aelbo slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
50% záťaž – účasť na prednáškach, príprava na skúšku,
50% záťaž - účasť na seminároch a príprava na písomné testy, práca na vlastnom projekte.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1309



A B C D E FX

23.91 23.15 21.85 12.76 13.37 4.97

Vyučujúci: RNDr. József Udvaros, PhD.., RNDr. József Udvaros, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 07.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
KAR/22

Názov predmetu: Kalkulácie a rozpočty

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu sa skladá z 3 častí, a to z vypracovania
individuálnej semestrálnej práce, aktívnej účasti na prednáškach a z písomnej skúšky.
Semestrálna práca (30 bodov): Semestrálna práca sa vypracováva individuálne, pričom tematika
semestrálnych prác je meritórne zameraná na jednu z tém, ktoré budú preberané na prednáškach
v priebehu semestra. Semestrálna práca sa vypracováva písomne v rozsahu 5-10 strán. Povinné
zložky semestrálnej práce:
- Teoretická časť: krátka charakteristika vybranej témy.
- Praktická časť: analýza súčasného stavu a trendov v oblasti vybranej témy.
Hodnotiace kritériá:
- teoretická časť (5 bodov),
- praktická časť (5 bodov),
- prepracovanosť obsahu a formy (10 bodov).
Aktívna účasť na prednáškach (10 bodov): podmienkou získania bodov za aktívnu účasť, je
potrebná účasť na prednáškach počas semestra. Maximálne hodnotenie 10 bodov je možné získať
aj aktívnym prístupom k riešeniu praktických zadaní.
Záverečné hodnotenie (60 bodov): pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné zvládnuť
previerku vo forme písomnej skúšky, ktorá sa skladá z teoretických otázok a praktických
príkladov. Pre úspešné zvládnutie písomnej skúšky je potrebné dosiahnuť, z maximálneho počtu
bodov 60, minimálne 30 bodov (bez bodov z priebežného hodnotenia, t.j. z aktívnej účasti
na prednáškach a semestrálnej práce). Študentovi, ktorý nedosiahne minimálne 30 bodov z
písomného testu, t. j. skúšky bude udelené hodnotenie predmetu FX – nedostatočne.
Celkové hodnotenie: predstavuje sumu hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie,
ako súčet bodov za aktívnu účasť na prednáškach, semestrálnu prácu a záverečné hodnotenie.
Povinnosťou študenta je úspešne absolvovať písomnú previerku ako aj aktívna účasť na 80%
prednášok.
Hodnotenie predmetu sa stanoví v súlade s internými predpismi UJS (Študijný poriadok UJS)
podľa klasifikačnej stupnice:
A – výborne (90-100%)
B – veľmi dobre (80-89%)
C – dobre (70-79%)



D – uspokojivo (60-69%)
E – dostatočne (50-59%)
FX – nedostatočne (0-49%)
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Absolvent predmetu Kalkulácie a rozpočty disponuje so základnými znalosťami v oblasti
zostavovania kalkulácií a rozpočtov.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku.
Má osvojené základné teórie a charakteristiky mikro- a makroúrovne ekonomiky, ovláda
základné metódy zberu informácií, matematické metódy a metódy štatistickej analýzy.
Zručnosti:
Študent ovláda základné pojmy v oblasti kalkulácií a rozpočtov po úspešnom absolvovaní
predmetu. Pozná osobitosti jednotlivých druhov kalkulácií, možnosti ich použitia v praxi ako aj
zostavenia rozpočtu podnikateľského subjektu.
Pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné súvislosti,
formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a prijíma
rozhodnutia.
Študent je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov.
Kompetencie:
Má základný odborný nadhľad nad aplikáciou kalkulácií a zostavením rozpočtov v
podnikateľskom subjekte.
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
Ako člen projektových tímov, skupinovej práce a organizačných jednotiek plní zverené úlohy
samostatne a zodpovedne.

Stručná osnova predmetu:
1. Kalkulácie a účtovníctvo – vymedzenie a štruktúra účtovného informačného systému podniku.
2. Finančné a manažérske účtovníctvo.
3. Nákladové účtovníctvo a kontrola nákladov. Kalkulačné členenie nákladov.
4. Vymedzenie úloh a funkcií kalkulácií. Klasifikácia kalkulácií.
5. Klasické kalkulácie – charakteristika, vlastnosti.
6. Príklady na demonštráciu silných a slabých stránok klasických kalkulácií.
7. Kalkulácia variabilných nákladov – charakteristika, príklady na ich využitie v praxi.
8. Vymedzenie a charakteristika kalkulácie metódou ABC.
9. Príklady na demonštráciu výhod a nevýhod kalkulácie metódou ABC.
10. Job costing – vymedzenie, úlohy, príklad.
11. Procesné kalkulácie – vymedzenie, úlohy, príklad.
12. Rozpočtovníctvo – úlohy a funkcie rozpočtov podniku.
13. Formy rozpočtov a ich kontrola.

Odporúčaná literatúra:
JANKALOVÁ, M. Kalkulácie v podniku. Žilina: Edis, 2014. ISBN 978-80-5540-901-6.
PONIŠČIAKOVÁ, O. Náklady a kalkulácie. Bratislava: Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010.
199 s. ISBN 978-80-8078-360-0.
KUPKOVIČ, M. a kol. Kalkulácie a rozpočty. Bratislava: Sprint, 2002. 254 s. ISBN
80-88848-95-4.
KOSTKOVÁ, A. – LAJOŠ, B. Kalkulácie a rozpočty podniku. Bratislava: Ekonóm, 2011. 195 s.
ISBN 978-80-225-3240-2.



BOSNYÁK, J. a kol. Vezetői számvitel. Budapest: Saldo Kiadó, 2010. 302 s. ISBN 978 963 638
339 8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
- 60% záťaž - účasť na prednáškach, príprava na skúšku,
- 40% záťaž - riešenie praktických príkladov, precvičovanie získaných vedomostí, štúdium
literatúry, príprava semestrálnej práce.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 95

A B C D E FX

9.47 11.58 28.42 14.74 31.58 4.21

Vyučujúci: Ing. Norbert Gyurián, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KMAT/PHMeb/
MAT1/22

Názov predmetu: Matematika 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 35 bodov, v rámci seminárov bude
možné za priebežné riešenie úloh v systéme WeBWorK celkovo získať 30 bodov. Na získanie
hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80
bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie
E najmenej 50 bodov. V prípade nesplnenia tejto podmienky, v skúškovom období bude písomná
skúška, na ktorej možno získať max. 70 bodov, body získané priebežným riešením príkladov
systému WeBWorK sa započítavajú do celkového hodnotenia.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti ovládajú základné pojmy a nástroje diferenciálneho
počtu reálnych funkcií jednej premennej. Ďalej sú študenti schopní riešiť základné úlohy
diferenciálneho počtu, vedia nájsť lokálne extrémy funkcií a vyšetriť priebeh funkcií. Ďalej
ovládajú pojmy integrálneho počtu, a pravidlá integrovania a ich ekonomické aplikácie.
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne:
Vedomosti:
Ovláda moderné, teoreticky náročné matematicko-štatistické, ekonometrické a modelovacie
metódy rozpoznávania, formulovania a riešenia problémov a pozná aj ich nedostatky..
Zručnosti:
Vypracuje si individuálne stanovisko na základe vlastnej analýzy, dokáže ju prezentovať a aj
reprezentovať v diskusiách.
Kompetencie:
Samostatne vyberá a aplikuje relevantné metódy riešenia problémov v oblastiach dôležitých z
hľadiska organizačnej politiky, stratégie a riadenia, samostatne vykonáva ekonomické analýzy a
konzultačné úlohy.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojem reálnej funkcie. Definičný obor, obor hodnôt. Vlastnosti elementárnych funkcií.
2. Pojem postupnosti. Limita postupnosti. Limita monotónnych postupnosti.
3. Limita a spojitosť funkcií. Asymptoty.
4. Derivácie, ich geometrický a ekonomický význam. Derivácie elementárnych funkcií. Pravidlá
derivovania.



5. Elasticita funkcií. Lineárna aproximácia. Vety o strednej hodnote.
6. Derivácie a diferenciály vyšších rádov. Monotónnosť, konvexnosť a konkávnosť funkcií.
Inflexné body.
7. L'Hospitalove pravidlá.
8. Lokálne a absolútne extrémy funkcií. Ekonomické aplikácie.Priebeh funkcie.
9. Pravidlá integrovania. Neurčitý integrál a primitívne funkcie.
10. Integrovanie substitučnou metódou a metódou per partes. Ekonomické aplikácie.
11. Integrovanie racionálnych funkcií. Určitý integrál. Nevlastný integrál.
12. Rady s nezápornými členmi. Kritériá konvergencie. Alternatívne rady. Leibnizovo kritérium.
13. Diferenciálne rovnice.

Odporúčaná literatúra:
1. THOMAS, G. B.: Thomas-féle KALKULUS I. Budapest : Typotex, 2011, s. 351. ISBN 978
963 279 576 8
2. THOMAS, B. G.: Thomas-féle kalkulus 2. Budapest : Typotex 2010, s. 360. ISBN 978 963
279 159.
3. K. Sydsaeter, P. Hammond: Matematika közgazdászoknak(Matematika pre ekonómov), Aula
Kiadó(Vydavateľstvo Aula), Budapešť, 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
Rozdelenie záťaže študenta:
13% záťaže - priama výučba
27% záťaže - príprava na prednášky a cvičenia
30% záťaže - vypracovanie domácich úloh
30% záťaže - príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1255

A B C D E FX

11.71 10.04 14.5 19.44 34.66 9.64

Vyučujúci: PaedDr. Tomás Visnyai, PhD.., PaedDr. Tomás Visnyai, PhD.., doc. RNDr. Ferdinánd
Filip, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KMAT/PHMeb/
MAT2/22

Názov predmetu: Matematika 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 Za obdobie štúdia: 5s / 10s / 0
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 35 bodov, v rámci seminárov bude
možné za priebežné riešenie úloh v systéme WeBWorK celkovo získať 30 bodov. Na získanie
hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80
bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie
E najmenej 50 bodov. V prípade nesplnenia tejto podmienky, v skúškovom období bude písomná
skúška, na ktorej možno získať max. 70 bodov, body získané priebežným riešením príkladov
systému WeBWorK sa započítavajú do celkového hodnotenia.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti ovládajú základné pojmy a nástroje lineárnej
algebry, vedia riešiť sústavy lineárnych rovníc pomocou inverznej matice, determinantov,
alebo pomocou eliminačnej metódy. Ovládajú základy diferenciálneho počtu reálnych funkcií
viac premenných, parciálne derivácie, a ekonomické aplikácie viazaných lokálnych extrémov.
Ovládajú základy lineárneho a nelineárneho programovania.
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne:
Vedomosti:
Ovláda moderné, teoreticky náročné matematicko-štatistické, ekonometrické a modelovacie
metódy rozpoznávania, formulovania a riešenia problémov a pozná aj ich nedostatky..
Zručnosti:
Vypracuje si individuálne stanovisko na základe vlastnej analýzy, dokáže ju prezentovať a aj
reprezentovať v diskusiách.
Kompetencie:
Samostatne vyberá a aplikuje relevantné metódy riešenia problémov v oblastiach dôležitých z
hľadiska organizačnej politiky, stratégie a riadenia, samostatne vykonáva ekonomické analýzy a
konzultačné úlohy.

Stručná osnova predmetu:
1. Lineárna algebra: Vektory. Operácie s vektormi. Lineárna nezávislosť.
2. Matice. Operácie s maticami.
3. Determinant, vlastnosti. Hodnosť matice.
4. Systém lineárnych rovníc a jeho riešenie. Eliminačné metódy.



5. Riešenie systému lineárnych rovníc elementárnou zmenou bázy a inverznou maticou. Priestor
riešení.
6. Vlastný vektor a vlastné číslo matice, diagonalizácia.
7. Funkcie viac premenných. Niektoré funkcie ekonomickej analýzy. Homogénne funkcie.
8. Limity a spojitosť. Parciálne derivácie. Parciálne derivácie vyšších rádov. Ekonomické aplikácie
parciálnych derivácií.
9. Kvadratické formy. Lokálne extrémy. Nutná a postačujúca podmienka lokálneho extrému.
10. Ekonomické aplikácie lokálnych extrémov.
11. Viazané lokálne extrémy a ich ekonomické aplikácie.
12. Kuhn-Tuckerove podmienky.
13. Úvod do lineárneho programovania.

Odporúčaná literatúra:
1. FRIED, E.: Algebra I.: Elemi és lineáris algebra. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000, s.
334. ISBN 963 19 11764.
2. THOMAS, B. G.: Thomas-féle kalkulus 3. Budapest : Typotex 2011. ISBN 978 963 279 438 9
3. K. Sydsaeter, P. Hammond: Matematika közgazdászoknak(Matematika pre ekonómov), Aula
Kiadó(Vydavateľstvo Aula), Budapešť, 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
Rozdelenie záťaže študenta:
10% záťaže - priama výučba
30% záťaže - príprava na prednášky a cvičenia
30% záťaže - vypracovanie domácich úloh
30% záťaže - príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1048

A B C D E FX

4.68 11.83 14.41 22.71 39.89 6.49

Vyučujúci: RNDr. Zuzana Árki, PhD.., Dr. habil. Kálmán Csaba Liptai, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KMAT/PHMeb/
MAT3/22

Názov predmetu: Matematika 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou v písomnej forme. Do hodnotenia sa započítajú body získané
samostatnou prácou v riešení domácich úloh v pomere 20%. Na získanie hodnotenia A je
potrebné získať najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie
C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa základné vedomosti z teórie pravdepodobnosti.
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne:
Vedomosti:
Ovláda moderné, teoreticky náročné matematicko-štatistické, ekonometrické a modelovacie
metódy rozpoznávania, formulovania a riešenia problémov a pozná aj ich nedostatky..
Zručnosti:
Vypracuje si individuálne stanovisko na základe vlastnej analýzy, dokáže ju prezentovať a aj
reprezentovať v diskusiách.
Kompetencie:
Samostatne vyberá a aplikuje relevantné metódy riešenia problémov v oblastiach dôležitých z
hľadiska organizačnej politiky, stratégie a riadenia, samostatne vykonáva ekonomické analýzy a
konzultačné úlohy.

Stručná osnova predmetu:
1. Pole náhodných udalostí. Kombinatorika.
2. Klasická a axiomatická definícia pravdepodobnosti.
3. Geometrická pravdepodobnosť, podmienená a úplná pravdepodobnosť.
4. Bayesove vety, nezávislosť náhodných udalostí, Bernoulliho schéma.
5. Náhodná premenná, distribučná funkcia, funckia hustoty a jej vlastnosti.
6. Číselné charakteristiky náhodnej premennej.
7. Základné typy diskrétneho rozdelenia, stredná hodnota a disperzia.
8. Výpočet pravdepodobnosti udalosti v prípade diskrétneho rozdelenia.
9. Základné typy spojitej náhodnej premennej,
10. Funkcia hustoty, stredná hodnota a disperzia.
11. Výpočet pravdepodobnosti udalosti v prípade spojitého rozdelenia.



12. Zákony veľkých čísel, centrálna limitná veta.
13. Viacrozmerné rozdelenie.

Odporúčaná literatúra:
BUKOR, J. – ÁRKI, Z. – FEHÉR, Z. Valószínűségszámítás. Komárno : Univerzita J. Selyeho.
2010. 120 s. ISBN 978-80-89234-94-3.
OBÁDOVICS, J. GY. Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Budapest : Scolar Kiadó.
2003. 302 s. ISBN 963-9534-00-5.
Csernyák, L. a kol.: Valószínűségszámítás. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998.
Horáková, G., Starečková, A.: 600 otázok a odpovedí z teórie pravdepodobnosti. Bratislava :
Ekonóm. 2003.
Denkinger, G.: Valószínűségszámítási gyakorlatok. Budapest : Tankönyvkiadó. 1990.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
Rozdelenie záťaže študenta:
12% záťaže - priama výučba
28% záťaže - príprava na prednášky a cvičenia
30% záťaže - vypracovanie domácich úloh
30% záťaže - príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 975

A B C D E FX

14.36 15.18 19.28 21.23 24.21 5.74

Vyučujúci: RNDr. Alexander Maťašovský, PhD.., doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.., RNDr.
Alexander Maťašovský, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
MEO/22

Názov predmetu: Medzinárodný obchod

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené úspešný vypracovaním semestrálnej práce (30 %
váha pri hodnotení) a úspešným absolvovaním písomnej skúšky (70 % váha pri hodnotení).Na
získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a
na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej seminárnej
práce nezískal aspoň 15 bodov a z písomnej skúšky získal menej ako 35 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu sú študenti oboznámení s podstatou základných pojmov
medzinárodného obchodu počnúc medzinárodnou deľbou práce, funkciami zahraničného
obchodu, so subjektmi svetového hospodárstva – národnými ekonomikami, transnacionálnymi
korporáciami a medzinárodnými integračnými zoskupeniami. Získajú prehľad o pôsobení GATT/
WTO na svetový obchod, na efekty jednotného trhu EÚ v kontexte globalizujúceho sa sveta.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
- pozná základné teórie a charakteristiky mikro a makro úrovne organizácie v medzinárodnej
ekonómii,
- je oboznámený so základnými ucelenými pojmami, teóriami, faktami, medzinárodnými
súvislosťami medzinárodnej ekonómie, relevantnými ekonomickými aktérmi, funkciami a
procesmi,
- pozná modely klasickej medzinárodnej ekonómie a ich obmedzenia,
- pozná používané nástroje obchodnej politiky a ich blaho
- jeho účinky,
- pozná nástroje a efekty medzinárodnej hospodárskej politiky pre rozvinuté aj rozvojové krajiny,
Zručnosti
- je schopný skúmať a analyzovať fakty a základné súvislosti pomocou študovaných
medzinárodných ekonomických teórií a metód
- je schopný analyzovať výhody a nevýhody klasických medzinárodných ekonomických modelov
- je schopný interpretovať úlohu a vplyv obchodnej politiky v rôznych inštitucionálnych
kontextoch.



- vie posúdiť vplyv rôznych hospodárskych politík na rôzne režimy výmenných kurzov
- je schopný určiť komplexné dôsledky procesov zahraničného obchodu
- je schopný sledovať a interpretovať svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy,
zmeny súvisiacej politiky a legislatívy relevantné pre hospodársku politiku a oblasť, ich dopady.
Kompetencie
- chápe hlavné motívy poháňajúce svetovú ekonomiku
- sa snaží spoznať a aplikovať rôzne ekonomické prístupy

Stručná osnova predmetu:
1. Globálne ekonomické prostredie, globalizácia a podnikanie v medzinárodnom prostredí
2. Pojmový aparát medzinárodného obchodu, svetového obchodu a medzinárodná deľba práce
3. Teória medzinárodného obchodu. Svetový a medzinárodný obchod, úloha zahraničného obchodu.
4. Medzinárodný pohyb kapitálu.
5. Vývoj a súčasný stav nadnárodnej a nadnárodnej spolupráce vo svetovej ekonomike.
6. Zahraničná obchodná politika GATT / WTO
7. Služby medzinárodného obchodu, medzinárodná ekonomická integrácia.
8. Jednotný trh EÚ a spoločná obchodná politika, vplyv vedecko-technického pokroku na svetový
obchod
9. Problematika konkurencieschopnosti vo svetovej ekonomike z hľadiska zahraničného obchodu
a polohy EÚ.
10. Vplyv geopolitických stratégií na medzinárodný obchod
11. Perspektívy a partnerstvá v Európe a iných regiónoch sveta
12. Rôzne prístupy k faktorom určujúcim štruktúru zahraničného obchodu
13. Finálny test

Odporúčaná literatúra:
1. BALÁŽ, P. (2020) Medzinárodné podnikanie. Sprint: Bratislava. ISBN 9788089710515
2. SIMAI, M.-GÁL, P. (2020): ÚJ TRENDEK ÉS STRATÉGIÁK A VILÁGGAZDASÁGBAN
Akadémiai Kiadó, Budapest. DOI: 10.1556/9789634545606
3. RODRIK, D. (2014): A globalizáció paradoxona. Corvina Kiadó, Budapest.
4. KRUGMAN, P. R. – OBSTFELD, M. – MELITZ, M. J. (2018): International Economics.
Theory and Policy. (11th ed.) Addison-Wesley, Boston
5. CZAKÓ, E. - RESZEGI, L. Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó. 2010.
Budapest.ISBN: 978-9639-659-47-6
6. UNCTAD, 2009. World Investment Report. Transnational Corporations, Agricultural
Production and Development. Switzerland: UNO Publications, 2009. ISBN: 978-92-1-112775-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
30% záťaž – aktívna účasť na seminároch
70% záťaž - príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A B C D E FX

0.0 11.11 11.11 33.33 44.44 0.0

Vyučujúci: PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022



Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/
MRK/22

Názov predmetu: Marketing

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný v priebehu semestra písomne vypracovať zadania zadané na seminároch v
hodnote 40 bodov a úspešne absolvovať písomné hodnotenie v hodnote 60 bodov. Na známku
„A“ je potrebných minimálne 90 bodov, na známku „B“ minimálne 80 bodov, na známku
„C“ minimálne 70 bodov, na známku „D“ minimálne 60 bodov a na známku „D“ minimálne
50 bodov. body za známku „E“. Kreditné body študent nezíska, ak nezískal minimálne 50 %
požadovaných seminárnych úloh a písomnú skúšku vykonal na menej ako 50 % bodov.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s trhovými operáciami podnikov. Predmet analyzuje
základné pojmy marketingu: trh, správanie sa spotrebiteľa a kupujúceho v rámci organizácie.
Predmet sa ďalej zaoberá aj s úlohou, ktoré zastávajú marketingové nástroje v rámci podnikového
marketingu. Podrobne sa zaoberá základmi realizácie marketingového systému, ako sú prieskum
trhu, organizačné záležitosti a stratégia.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosť:
Pozná a rozumie základným a uceleným pojmom, teóriám, charakteristikám a súvislostiam a
výskumným smerom marketingu.
Zručnosti:
Pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné súvislosti,
formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a prijíma
rozhodnutia
Kompetencie:
Pod všeobecným odborným dohľadom samostatne plní a organizuje úlohy uvedené v pracovnej
náplni.

Stručná osnova predmetu:
1. Marketingová teória, marketingová orientácia podnikov
2. Trh a konkurencia
3. Segmenty trhu v pohľade STP
4. Správanie sa spotrebiteľa ako meta-teória



5. Správanie sa kupujúceho v rámci organizácie, kontaktný marketing
6. Obchodná značka a výrobok. Boj o „hlavu“ spotrebiteľov
7. Výrobková politika, vývoj výrobkov, analýza portfólia
8. Cenová politika, metódy tvorby ceny
9. Životný cyklus výrobku
10. Systém predaja, logistické a iné funkcie. Účastníci v systéme predaja, trendy v
maloobchode,osobný predaj.
11. Reklama a komunikácia, formy reklamy. Účinnosť reklamy a skúmanie tejto účinnosti.
12. Informačný systém marketingu a znalosť trhov. Inštitucionalizmus marketingovej funkcie a
spôsob pohľadu v marketingovej organizácii
13. Marketing v medzinárodných súvislostiach.

Odporúčaná literatúra:
1. Bauer A.- Berács J.- Kenesei Z.: Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó, 2016, ISBN: 978
963 05 9736 4
2. KITA J. a kol. Marketing. Bratislava: IURA EDITION, 2010. 411. s. ISBN 8080783273
3. BERNSCHÜTZ, M. – DEÉS, SZ. – KENÉZ, A. Marketing esettanulmányok. Kihívások
és megoldások a magyar piacon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013. 279. s. ISBN
978-963-05-9383-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
50% záťaž - účasť na prednáškach a príprava na skúšku
50% úväzok - účasť na seminároch a príprava zadania na odovzdanie

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 157

A B C D E FX

16.56 20.38 19.75 24.2 17.2 1.91

Vyučujúci: Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.., prof. Dr. László Józsa, CSc.., PhDr.
Erika Seres Huszárik, PhD.., Mgr. Szilárd Szigeti.

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/
MTP/22

Názov predmetu: Manažment transformačných procesov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu sa skladaj z 3 častí, z individuálnej alebo
skupinovej semestrálnej práce, z prezentácie semestrálnej práce a zo záverečnej skúšky.
Semestrálna práca (30 bodov): Semestrálna práca sa vypracováva písomne v rozsahu 15-20 strán,
do konca semestra. Zvoliteľné témy semestrálnej práce:
• Podstata a náplň manažmentu výroby
• Tvorba výrobného programu v podniku
• Manažment predvýrobných etáp v podniku
• Manažment hlavnej (základnej) výroby
• Manažment obslužných procesov vo výrobe
• Rozvojové procesy a vnútropodnikový manažment vo výrobe
• Manažment kvality v rozvoji podniku
• Logistika výroby v rozvoji podniku
• Manažment výroby v podmienkach globalizácie a internacionalizácie procesov
• Udržateľný rozvoj v manažmente výroby
Hodnotiace kritériá seminárnej práce:
- Na prípravu predkladanej práce možno použiť iba literatúru z recenzovaných zdrojov.
- Vyžaduje sa minimálne 5 cudzojazyčných zdrojov.
- Počet použitej literatúry musí byť minimálne 10.
- V použitej bibliografii môžu byť zahrnuté iba odkazy, na ktoré sa odkazuje aj v hlavnom texte.
- Formálne náležitosti vychádzajú zo smernice rektora pre bakalárske a diplomové práce.
Prezentácie semestrálnej práce (20 bodov): pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné
vypracovanú seminárnu prácu prezentovať pomocou PPT prezentácie.
Záverečné hodnotenie (50 bodov): pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné zvládnuť
písomnú záverečnú previerku vo forme písomnej skúšky, ktorá sa skladá z teoretických otázok.
Pre úspešné zvládnutie písomného testu je potrebné dosiahnuť z maximálneho počtu bodov
50 minimálne 25 bodov (bez bodov z priebežného hodnotenia). Študentovi, ktorý nedosiahne
minimálne 25 bodov z písomného testu, t. j. skúšky bude udelené hodnotenie predmetu FX –
nedostatočne.
Celkové hodnotenie: celkové hodnotenie predstavuje sumu hodnotení získaných študentom
za hodnotené obdobie, ako súčet bodov za semestrálnu prácu, jej prezentáciu a záverečné



hodnotenie. Povinnosťou študenta je úspešne absolvovať záverečnú písomnú previerku ako aj
aktívna účasť na 80 % prednášok. . Celkový výsledok sa stanoví v súlade s internými predpismi
UJS (Študijný poriadok UJS) podľa klasifikačnej stupnice:
A – výborne - 90 -100%,
B –veľmi dobre - 80 -89%,
C – dobre - 70 -79%,
D – uspokojivo - 60 - 69%,
E– dostatočne - 50 -59%.
FX – nedostatočne – 0 -49 %. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa
menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Po absolvovaní predmetu sú študenti oboznámení s činnosťami podnikového transformačného
procesu, s podstatou a úlohami materiálových vstupov v podnikovom transformačnom procese, s
podstatou výrobkovej politiky, s hodnotením efektivity výrobných procesov.
Študent disponuje po absolvovaní predmetu nasledujúcimi znalosťami:
- je schopný interpretovať podnikový transformačný proces, podnikové produkčné procesy a
hodnotový proces podniku
- pozná základné princípy a je schopný vykonať základné podnikové analýzy v oblasti ľudských
zdrojov, majetku podniku, nákladov a podnikových činností.
- ovláda problematiku a je schopný navrhnúť riešenia a obhájiť závery alebo odporúčania na
zvýšenie efektívnosti podnikových činností.
Schopnosti:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
- je schopný vybrať vhodné ukazovatele na hodnotenie efektívnosti podnikovej činnosti,
- je schopný interpretovať dosiahnuté výsledky,
- je schopný kriticky zhodnotiť podnikový proces a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie.
Kompetencie:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu:
- je zručný plánovať materiálové požiadavky
- má schopnosť bilancovať potrieb nákupu a naplánovať veľkosti dodávok
- má prehľad na metódy riadenia logistických procesov
- je zručný vo výpočte produkčná kapacity podniku

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do podnikového transformačného procesu.
2. Podstata, úlohy a organizáciu nákupu materiálových vstupov.
3. Úloha marketingu pri nákupe.
4. Bilancovanie potrieb nákupu, plánovanie veľkosti dodávok.
5. Riadenie zásob materiálových vstupov a prehľad metód riadenia.
6. Podstata produkčnej činnosti v podnikovom transformačnom procese.
7. Typy výroby, zákonitosti výrobného procesu, výrobný program, plán odbytu a ich vzájomné
vzťahy.
8. Produkčná kapacita podniku, využívanie výrobnej kapacity.
9. Predaj produktov, podstata a úlohy predaja, prieskum trhu.
10. Podstata logistického procesu.
11. Podstata výrobkovej politiky, sledovanie užitočnosti výrobku.
12. Komunikačná politika ako nástroj predaja produktov.
13. Distribučná politika ako nástroj predaja produktov.

Odporúčaná literatúra:



MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK,
Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného
potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN
978-80-263-0598-9.
MAJTÁN, Š. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Sprint dva, 2009. 320. s. ISBN
978-80-89393-07-7
MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2014. Podnikové hospodárstvo – praktické príklady a prípadové
štúdie. Bratislava : Iura Edition, 2014.
MURA, Ladislav, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta
MACHOVÁ. Obchodné podnikanie [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trenčín: Inštitút aplikovaného
manažmentu, 2012. CD-ROM, 151 s. ISBN 978-80-8122-041-8.
SEDLÁK, M. a kol. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Iura Edition, 2010. 352. s. ISBN
978-808-8078-317-4
CHIKÁN, A. – DEMETER, K. Értékteremto folyamatok menedzsmentje (Manažment
transformačných procesov) Aula Kiadó Zrt., 2006. 600 s. ISBN: 978-963-9585-21-8 ANDRADE,
G. – STAFFORD, E.: Investigating the Economic Role of Mergers. In: Journal of corporate
Finance, No. 1, January 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
• aktívna účasť na prednáškach - 15%
• príprava semestrálnej práce a jej prezentácia 35%
• príprava na písomnú skúšku 50%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 143

A B C D E FX

51.75 26.57 9.09 2.8 9.79 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
OBH/22

Názov predmetu: Obhajoba bakalárskej práce

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 8..

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pri vypracovaní záverečnej práce sa študent riadi pokynmi svojho školiteľa a Smernicou rektora
o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác na Univerzite J. Selyeho.
Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov vrátane
medzier). Termín odovzdania záverečnej práce je stanovený v harmonograme príslušného
akademického roka. V centrálnom registri záverečných prác sa posudzuje originalita práce. O
výsledku kontroly originality sa vyhotovuje protokol o originalite záverečnej práce. Kontrola
originality je nevyhnutnou podmienkou obhajoby. Súčasťou odovzdania práce je uzatvorenie
licenčnej zmluvy o použití digitálnej rozmnoženiny práce medzi autorom a Slovenskou
republikou v zastúpení univerzity.
Záverečnú prácu posudzuje vedúci práce a oponent, ktorí vypracujú posudky podľa stanovených
kritérií.
Vedúci práce posudzuje najmä splnenie cieľa záverečnej práce, stupeň samostatnosti a iniciatívy
študenta pri spracovaní témy, spoluprácu s vedúcim práce, logickú stavbu záverečnej práce,
adekvátnosť použitých metód, metodológiu, odbornú úroveň práce, hĺbku a kvalitu spracovania
témy, prínos práce, možnosť využitia výsledkov, prácu s literatúrou, relevantnosť použitých
zdrojov vo vzťahu k téme a cieľu práce, formálnu stránku práce, pravopis, štylistiku a originalitu.
Oponent posudzuje najmä aktuálnosť a vhodnosť témy práce, stanovenie cieľa práce a jeho
naplnenie, logickú stavbu záverečnej práce, nadväznosť kapitol, ich proporcionalitu, priliehavosť
a vhodnosť použitých metód, metodológiu, odbornú úroveň práce, hĺbku a kvalitu spracovania
témy, prínos práce, prácu s odbornou literatúrou, formálnu stránku práce, pravopis, štylistiku a
originalitu.
Komisia pre štátne skúšky posúdi originalitu práce, podiel práce študenta na riešení výskumného
problému, samostatnosť študenta, jeho schopnosť riešenia výskumného problému – od
vyhľadávania literárnych zdrojov, stanovenia cieľov, voľby výskumnej metodiky, voľbu
materiálu, cez realizáciu výskumu, jeho schopnosť vyhodnocovať výsledky, diskutovať výsledky,
sumarizovať výsledky, prezentovať ich význam pre edukačný proces a pod. Hodnotí sa aj
schopnosť prezentovať výsledky, vrátane zodpovedania otázok súvisiacich s týmto výskumným
procesom a témou záverečnej práce, dodržiavanie časových limitov, a pod.
Komisia pre štátne skúšky na neverejnom zasadnutí zhodnotí priebeh obhajoby a rozhodne
o udelení klasifikácie. Pri klasifikácii komplexne posudzuje kvalitu záverečnej práce a jej



obhajobu, s prihliadnutím na posudky a priebeh obhajoby a obhajobu hodnotí jednou spoločnou
známkou. Výsledné hodnotenie môže byť rovnaké ako v posudkoch, ale môže byť aj lepšie, resp.
horšie, v závislosti od priebehu obhajoby.
Výsledné hodnotenie: A – 100 - 91%, B – 90 - 81%, C – 80 - 71%, D – 70 - 61%, E – 60 - 50%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50%. Rozhodnutie o výsledku obhajoby vyhlási
predseda komisie verejne.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
- študent pozná štruktúru vedeckej publikácie,
- študent dokáže samostatne a tvorivo využívať odborné pramene,
- študent dokáže analyzovať a hodnotiť doterajší stav riešenej problematiky vo svojom odbore,
- študent dokáže adekvátne voliť výskumné postupy a funkčne ich aplikovať.
Schopnosti:
- Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie teoretických a praktických základov riešeného
problému.
- Študent má preukázať schopnosť pracovať s domácou aj zahraničnou odbornou literatúrou,
vybrať z nej podstatné informácie pre svoju tému, uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní,
interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry,
- študent má rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať, čo mu umožňuje pokračovať v ďalšom
štúdiu,
- študent dokáže zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje (fakty) v rámci študijného
odboru a robiť informované rozhodnutia, ktoré zohľadňujú aj spoločenské, vedecké a etické
aspekty,
- študent bude schopný zdôvodňovať predkladané myšlienky, ako aj kultivovane formulovať
praktické závery i odporúčania,
- študent bude schopný pripraviť prezentáciu výsledkov bakalárskej práce,
- študent dokáže uplatňovať princípy vedeckej integrity a etiky.
Kompetentnosti:
- študent vie prejaviť svoju jazykovú a odbornú kultúru a vlastný postoj k odborným problémom
svojho štúdia,
- študent je schopný argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v teoretických, alebo
didaktických a metodologických súvislostiach,
- študent dokáže implementovať a syntetizovať nadobudnuté poznatky v praxi,
- študent je schopný odpovedať na otázky vedúceho a oponenta a to na požadovanej úrovni tak,
aby záverečnú prácu úspešne obhájil.

Stručná osnova predmetu:
Obhajoba záverečnej práce má priebeh:
1. Prezentácia záverečnej práce študentom.
2. Prednesenie hlavných bodov z písomných posudkov vedúceho práce a oponenta.
3. Odpovedanie študenta na otázky vedúceho práce a oponenta.
4. Odborná rozprava o záverečnej práci s otázkami pre študenta.
Prezentácia záverečnej práce študentom by mala obsahovať predovšetkým tieto body:
1. Stručné zdôvodnenie výberu témy, jej aktuálnosti, praktického prínosu.
2. Objasnenie cieľov a metód použitých pri spracúvaní práce.
3. Hlavné obsahové problémy práce.
4. Závery a praktické odporúčania, ku ktorým autor práce dospel.
Pri prezentácii má študent k dispozícii vlastný exemplár záverečnej práce, prípadne elektronickú
prezentáciu. Prejav prednesie samostatne, v rozsahu 10 min. Môže využiť počítačovú techniku.
Záverečnú prácu má komisia pred obhajobou a počas obhajoby k dispozícii.



Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Enigma, 2004.
Aktuálna Smernica rektora o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác
na Univerzite J. Selyeho – dostupné na https://www.ujs.sk/documents/
Smernica_c.2-2021o_zaverecnych_pracach_.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský alebo slovenský

Poznámky:
Zaťaženosť študenta: 90% príprava na obhajobu záverečnej práce, 10% - účasť na obhajobe
záverečnej práce
Zodpovedá aktuálne zostavaná štátnicová komisia vymenovaná Dekanom FEI

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 66

A B C D E FX

39.39 28.79 25.76 3.03 3.03 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
OKA1/22

Názov predmetu: Odborná konverzácia z anglického jazyka 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6., 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a aktívne sa zapoja do aktivít na
rozvíjanie komunikačných schopností v cudzom jazyku. Podmienkou absolvovania predmetu je
vypracovanie a odprezentovanie semestrálnej práce na tému súvisiacu s osnovou predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. telefonovanie, jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a
tabuliek, prezentácia a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia,
vyjadrenie názorov, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.
Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.



Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Video hodina: pohovor - príprava, vlastnosti, typické otázky, interaktívne cvičenia
2. Video hodina: pohovor - príprava, vlastnosti, typické otázky, interaktívne cvičenia
3. Zasadnutia - pred zasadnutím, počas zasadnutia, cvičenia
4. Zasadnutia - pred zasadnutím, počas zasadnutia, cvičenia
5. Tvorba prezentácií - prípravy, prezentácie, vizuálne pomôcky
6. Tvorba prezentácií - prípravy, prezentácie, vizuálne pomôcky
7. Telefónne hovory –odosielanie a prijímanie informácií, interaktívne cvičenia
8. Telefónne hovory - odosielanie a prijímanie informácií, interaktívne cvičenia
9. Písanie e-mailov – často použité vety a frázy v e-mailoch, vyžiadanie a poskytnutie informácií
10. Písanie e-mailov - často použité vety a frázy v e-mailoch, vyžiadanie a poskytnutie informácií
11. Služobné cesty – príprava na služobné cesty, cestovanie, debata o všeobecných, každodenných
témach
12. Služobné cesty - príprava na služobné cesty, cestovanie, debata o všeobecných, každodenných
témach
13. Prezentácie

Odporúčaná literatúra:
1. SWEENY, S.: English for Business Communication. Cambridge University Press, 2013. ISBN
0-521-75449-6
2. HEVESI, E. a kol.: Business English Practice Tests: - 1. vyd. - Komárno : Univerzita J.
Selyeho, 2013. - 187 s. - ISBN 978-80-8122-070-8
3. DUDÁŠ T., FEHÉR L, HEVESI A - KULCSÁR Z - MURA L. - PAPP V. - PISOŇOVÁ E. -
TÓTH Z. - IGAZOVÁ M., MÉSZÁROS A. - ORLÍKOVÁ M.: Angol-magyar-német-szlovák
tematikus gazdasági szótár II - 1. vyd. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. - 112 s.
[6AH] [print]. - ISBN 978-80-89453-38-2.
4. LLOYD, A. – PREIER, A.: Business Communication Games : With Photocopiable Game
Sheets /. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - 128 s. - ISBN 0194572242.
5. Ďalšie online materiály a odborné časopisy
6. COTTON, D. – FALVEY, D. – KENT, S. Market Leader: Pre-intermediate Business
English Course Book 3rd Edition Extra. Pearson Eduction Limited, 2016. 176 s. ISBN
978-1-2921-3479-6
7. ROGERS, J. Market Leader: Pre-intermediate Business English Practice File 3rd Edition.
Pearson Education Limited, 2012. 96 s. ISBN 978-1-4082-3708-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 20%
samoštúdium a príprava na semináre: 30%
vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 50%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD..



Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
OKN1/22

Názov predmetu: Odborná konverzácia z nemeckého jazyka 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6., 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študenti zúčastnia na seminároch a aktívne sa zapoja do aktivít na
rozvíjanie komunikačných schopností v cudzom jazyku. Podmienkou absolvovania predmetu je
vypracovanie a prezentovanie semestrálnej práce na tému súvisiacu s osnovou predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent rozvíja znalosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku v pracovnom
prostredí v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu. Rozširujú sa znalosti (odbornej)
slovnej zásoby a gramatické znalosti potrebné pre plynulú komunikáciu v cudzom jazyku.
Študent ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov v cudzom jazyku.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Študent rozvíja jazykové zručnosti a je schopný používať odborný cudzí jazyk na úrovni B1
(CEFR).
Porozumie písanému odbornému textu v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v
cudzom jazyku.
Študent porozumie odbornej reči v tematických okruhoch podľa osnovy predmetu v cudzom
jazyku.
Vedie rozhovor v cudzom jazyku na témy a komunikačné funkcie zahrnuté v osnove predmetu
(napr. jazyk prezentácií, jazyk mítingov, rokovania, opis dát, opis grafov a tabuliek, prezentácia
a opis výrobkov, rozvoj obchodných kontaktov, rozhovor a diskusia, vyjadrenie názorov,
vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, prezentácia výsledkov analýz, atď.)
Študent rozvíja zručnosti v obchodnej korešpondencii.
Študent rozvíja zručnosti v oblasti vypracovania a prezentovania referátov a odborných správ v
cudzom jazyku.
Absolvent dokáže pracovať v tímoch.
Kompetencie:
Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastnej analýzy prevádzky spoločnosti v cudzom
jazyku.



Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných fórach v rámci obchodnej
organizácie aj mimo nej v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Nemčina v práci - úvodný materiál
2. Banka bez úrokov - video hodina
3. Banka bez úrokov - video hodina
4. Úspešne s papierovými vreckami - video hodina
5. Obchod s lacným oblečením - video hodina
6. Švábska šetrnosť - model pre Európu? - video hodina
7. Finančná kríza spôsobuje rozmach realitného trhu - video hodina
8. Nový šéf pre rodinný podnik – video hodina
9. Pastieri bojujú o prežitie – video hodina
10. Hľadá sa učeň – video hodina
11. Hľadá sa učeň – video hodina
12. Opakovanie, zhrnutie osvojených znalostí
13. Prezentácie

Odporúčaná literatúra:
1. BOELCKE, J - RIEGLER-POYET, M – STRAUB, B – THIELE, P.: Das Testbuch
Wirtschaftsdeutsch: Training zum Test WiDaF. Testbuch mit Audio-CD. Klett Sprachen GmbH
Verlag, 2013. ISBN 978-3-12-606184-1
2. DUDÁŠ, T. – FEHÉR, L. – HEVESI, A. – KULCSÁR, ZS. – MURA, L. – PAPP, V. – PISOŇ,
E. – TÓTH, ZS.: Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický ekonomický slovník II –
Angol-magyar-német-szlovák tematikus gazdasági szótár II. Komárno: Páneurópska vysoká
škola – Bratislava – Univerzita J. Selyeho - Komárno, 2017. ISBN 978-80-89453-38-2
3. NYAKAS, J.- PINTÉR, M. – KLESICS, T.: Wirtschaftsfaktor Deutsch. Lexika Tankönyvkiadó
Kft. Székesfehérvár, 2018. ISBN 9786155200885
4. Doplnkový materiál

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
aktívna účasť na seminároch: 20%
samoštúdium a príprava na semináre: 30%
vypracovanie a prezentácia semestrálnej prezentácie: 50%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Lilla Fehér.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/OZP/22

Názov predmetu: Ochrana životného prostredia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5., 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti riešia individuálne praktické úlohy. Splnenie úloh aspoň na 50% je predpokladom
absolvovania predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehlbovať a rozširovať znalosti študentov uplatniteľné v praktickej rovine.
Rozvíjané sú vedomosti, zručnosti a kompetencie:
Vedomosti
Disponuje základnými manažérskymi a organizačnými poznatkami, poznatkami potrebných pre
prípravu, založenie a riadenie projektov a malých a stredných podnikov.
Ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické spôsoby
prezentácie údajov.
Zručnosti
Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny
hospodárskej politiky, odborných politík a legislatívy a ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
Dokáže určiť komplexné dôsledky ekonomických procesov a organizačných udalostí.
Je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov.
Kompetencie
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.
Samostatne prednáša a vedie debaty. Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných
fórach v rámci obchodnej organizácie aj mimo nej.

Stručná osnova predmetu:
1. Požiadavky na ukončenie predmetu.
2. Úvod do problematiky ochrany životného prostredia.
3. Zelená výroba.
4. Zelený predaj.
5. Zelené služby.
6. Zelená cestná doprava.
7. Zelená železničná doprava.



8. Zelená vzdušná doprava.
9. Zelená námorná doprava.
10. Ekologická administratíva.
11. Ekologicky hospodárne využívanie nehnuteľného majetku.
12. Ekologicky hospodárne využívanie hnuteľného majetku.
13. Trendy v ochrane životného prostredia.

Odporúčaná literatúra:
1. NHAMO, G:, MJIMBA, V. Sustainability, Climate Change and the Green Economy. Africa
Institute of South Africa. 2016. ISBN 978-0-7983-0501-3
Link: https://books.google.sk/books?
hl=en&lr=&id=pl1DDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=green+economy,
+book&ots=umfzosEqJ8&sig=WYbKjoiM7udjGHNMTouGTbVIVbE&redir_esc=y#v=onepage&q=green
%20economy%2C%20book&f=false
2. KATILA, P. at all. Sustainable Development Goals. Cambridge University Press UK, 2020.
ISBN 978-1-108-48699-6
Link: https://books.google.sk/books?
hl=en&lr=&id=723CDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=sustainable
+development,+book&ots=JKXzSzc90Z&sig=hGleFJ4k_PBOPr-
AvMaL5l8xYdA&redir_esc=y#v=onepage&q=sustainable%20development%2C
%20book&f=false

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Rozloženie zaťaženia študenta:
70% - účasť na výukových hodinách a riešenie individuálnych praktických úloh
30% - štúdium odbornej literatúry

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 18

a n

100.0 0.0

Vyučujúci: Ing. Zoltán Šeben, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
PFN/22

Názov predmetu: Podnikové financie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet sa ukončuje skúškou. Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je získanie
min.50% z celkového počtu maximálnych 100 bodov získaných v rámci predmetu. Body v rámci
predmetu je možné získať nasledovne:
• max. 40 bodov v rámci seminárnej práce počas semestra;
• max. 60 bodov v skúšobnom období za písomnú skúšku, ktorá zahŕňa preverenie teoretických a
praktických vedomostí študenta získaných v rámci predmetu.
K dosiahnutiu hodnotenia A je potrebné získať 100-90%; na hodnotenie B 89-80%; na
hodnotenie C 79-70%; na hodnotenie D 69-60% a na hodnotenie E 59-50% z celkového počtu
bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal aspoň 50% z celkového počtu maximálnych
bodov získaných v rámci predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosť:
Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni.
Pozná a rozumie princípom a metódam riadenia, organizácie a fungovania procesov riadenia,
metodike analýzy procesov riadenia, metodickým základom prípravy rozhodnutí a podpory
rozhodovania.
Pozná a ovláda základné pojmy a súvislosti z oblastí financií a účtovníctva, finančných
produktov a trhov, štruktúru účtovných výkazov a procesy účtovania, základy finančného a
účtovného myslenia.
Zručnosti:
Pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné súvislosti,
formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a prijíma
rozhodnutia.
Dokáže aplikovať techniky riešenia ekonomických problémov, metódy riešenia problémov s
prihliadaním na podmienky a obmedzenia ich aplikácie.
Z koncepčného a teoretického hľadiska vytvorené odborné návrhy a stanoviská predkladá
hľadiska ústne aj písomne, v jazyku študijného programu a v cudzom jazyku, podľa pravidiel
odbornej komunikácie.



Kompetencia:
Pod všeobecným odborným dohľadom samostatne plní a organizuje úlohy uvedené v pracovnej
náplni.
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.

Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecná charakteristika financií a meny.
2. Úvod do podnikových financií.
3. Časová hodnota peňazí, metódy výpočtu úrokov, špeciálne peňažné toky (anuita, nekonečná
anuita).
4. Dlhopisy a akcie - typy a charakteristika akcií a dlhopisov, emisia akcií, kurz, dividend, obchodné
a finančné riziko, výnos a riziko majetku.
5. Výnos s riziko projektu, teória portfólia. Diverzifikácia, model CAPM, priamka SML.
6. Investičné návrhy a rozhodovacie kritéria (metódy hodnotenia projektov).
7. Firemné cash flow (index ziskovosti, peňažné toky súvisiace s investíciou podniku, operatívne
a finančné cah-flow, direkt a indirekt cash-flow, odpisy, výsledok hospodárenia pred zdanením,
výsledok hospodárenia po zdanení, ročné ekvivalenty nákladov).
8. Analýza rizík investícií (meranie a analýza rizík) - analýza citlivosti, simulácia Monte Carlo,
opcie a ich grafické znázornenie.
9. Náklady na kapitál (náklady kapitálu podniku, náklady vlastného imania).
10. Dlhodobé finančné rozhodnutia - finančná a kapitálová štruktúra podniku, vymedzenie WACC.
11. Vplyv finančných rozhodnutí na efektívnosť projektu.
12. Dividendová politika.
13. Efektívny trh a dividendová politika podniku - akcie, dividend, teória efektívneho trhu,
vymedzenie jednotlivých úrovní efektívnosti a ich charakterizovanie, vymedzenie jednotlivých
dividendových politík a ich charakteristika.

Odporúčaná literatúra:
1. KORCSMÁROS, E. Alapismeretek vállalati pénzügyből. Komárom: Selye János Egyetem.
2018. 212 s. ISBN 978-80-8122-248-1
2. GYULAI, L. Kis- és középvállalkozások üzletfinanszírozása. Budapest: Saldo. 2011. 168 s.
ISBN 978-963-638-380-0
3. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. Ako financovať malé a stredné podniky. Bratislava: Iura
Edition. 2011. 231 s. ISBN 978-80-8078-413-3
ZALAI, K. a kol. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint dva. 2010. 446 s.
ISBN 978-80-89393-15-2
4. FETISOVOVÁ, E. a kol.: Podnikové financie – praktické aplikácie a zbierka
príkladov.Bratislava: Iura Edition, 2010. 180 s. ISBN 978-80-8078-367-9.
5. VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Podnikové financie. Bratislava: Iura Edition. 2009. 524 s.
ISBN978-80-8078-258-0
6. BREALY-MYERS Modern vállalati pénzügyek. Budapest: Panem. 2005. 1175 s.
ISBN963-545-422-8
7. FETISOVOVÁ, E. – VLACHYNSKÝ, K. – SIROTKA, V. Financie malých a
strednýchpodnikov. Bratislava: Iura Edition. 2004. 260 s. ISBN 80-89047-87-4
8. KOHN, M. Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok. Budapest: Osiris Kiadó. 2003. 1059 s.
ISBN 963-389-435-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk



Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
60% záťaže – prednášky, seminárna práca a príprava na skúšky
40% záťaže – individuálne riešenie úloh, precvičovanie prebratých znalostí, štúdium odbornej
literatúry

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 379

A B C D E FX

8.97 13.19 20.32 24.8 27.7 5.01

Vyučujúci: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
PHS/22

Názov predmetu: Podnikové hospodárstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je povinnosťou študenta písomne vypracovať zadanú seminárne úlohu v
hodnote 50 bodov a úspešne absolvovať záverečnú písomnú previerku v hodnote 50 bodov. Na
získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov
a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomných
seminárnych úloh nezískal aspoň 25 bodov a z písomnej previerky získal menej ako 25 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je dať súhrnný obraz o podnikoch, vysvetliť ich fungovanie a činnosť.
Podnikové hospodárstvo používa pre rôznorodosť a zložitosť podnikových procesoch
interdisciplinárny prístup ku skúmanej problematike.
Vedomosť
Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni
Pozná a rozumie princípom a metódam riadenia, organizácie a fungovania procesov riadenia,
metodike analýzy procesov riadenia, metodickým základom prípravy rozhodnutí a podpory
rozhodovania.
Disponuje základnými manažérskymi a organizačnými poznatkami, poznatkami potrebných pre
prípravu, založenie a riadenie projektov a malých a stredných podnikov.
Zručnosti
Plánuje a organizuje hospodársku činnosť a projekty, riadi a kontroluje malé podniky a
hospodárske organizácie
Dokáže určiť komplexné dôsledky ekonomických procesov a organizačných udalostí.
Po získaní praktických vedomostí a skúseností je schopný riadiť malý a stredný podnik alebo
organizačnú zložku v obchodnej organizácii.
Kompetencie
Samostatne riadi, organizuje a riadi organizačnú zložku, pracovnú skupinu alebo obchodnú
spoločnosť, menšiu hospodáriacu organizáciu, pričom zodpovedá za organizáciu a zamestnancov.



V hospodárskej organizácii na pracovnej pozícii ekonóma organizuje, riadi a kontroluje
hospodársku činnosť podľa svojej kvalifikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do podnikového hospodárstva
2. Miesto a úloha podniku v ekonomike
3. Trh a súťaž
4. Externé prostredie podniku
5. Podniková stratégia a základy strategického manažmentu
6. Základné pojmy marketingu
7. Inovácie a ich úloha v úspechu podniku
8. Základy riadenia ľudských zdrojov
9. Informácia ako dôležitý zdroj podniku
10. Logistika a výrobné procesy podniku
11. Základy finančného manažmentu podniku
12. Podniková stratégia I
13. Podniková stratégia II

Odporúčaná literatúra:
1. MAJTÁN Š. a kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava: SPRINT, 2007. 347 s. ISBN:
8089085798
2. MAJDÚCHOVÁ, H. a kol.: Podnikové hospodárstvo: zbierka príkladov a prípadové štúdie.
Bratislava: IuraEdition, 2010. 226 s. ISBN: 9788080783655
3. MAJTÁN, Š ved. autors. kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Sprintvfra, 2005. 347 s.
ISBN 80-89085-46-6
4. CHIKÁN, A. Vállalatgazdaságtan. Budapest: AULA, 2008. 616 s. ISBN: 9789639698604

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Záťaž študenta:
75% - štúdium na prednáškach a na seminároch
25% - štúdium odbornej literatúry a príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 434

A B C D E FX

3.69 13.82 22.35 23.5 30.41 6.22

Vyučujúci: prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.., PhDr. Imrich Antalík, PhD.., PhDr. Enikő Kahler
Korcsmáros, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KINF/PHMeb/
PIS/22

Názov predmetu: Podnikové informačné systémy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 0s / 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti sú klasifikovaní podľa získaného bodového hodnotenia z písomnej previerky na konci
semestra (100%). Na získanie klasifikácie A je potrebné získať najmenej 90% bodov, na získanie
hodnotenia B najmenej 80% bodov, na hodnotenie C najmenej 70% bodov, na hodnotenie D
najmenej 60% bodov a na hodnotenie E najmenej 50% bodov. Kredity sa neudelia študentovi,
ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pripraviť študentov na využívanie informačných systémov v ekonomickej
praxi, poskytnúť im základný prehľad v oblasti podnikových informačných systémov s ohľadom
na získavanie informácií, podporu rozhodovania, návrh informačného systému a možnosti
využitia manažérskych informačných systémov.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
• Rozumie štruktúre, fungovaniu a systému vzťahov podnikov, environmentálnym faktorom,
ktoré určujú správanie podnikov, informačným a motivačným faktorom ekonomických
rozhodnutí.
• Rozumie štruktúre, fungovaniu a systému vzťahov podnikov, environmentálnym faktorom,
ktoré určujú správanie podnikov, informačným a motivačným faktorom ekonomických
rozhodnutí.
Zručnosti:
• Systematizuje a kriticky analyzuje odborné zdroje a dáta aj pomocou infokomunikačných
nástrojov.
• Po získaní praktických vedomostí a skúseností riadi stredný a veľký podnik, zložitú
organizačnú zložku, plní komplexnú ekonomickú funkciu v obchodnej organizácii, plánuje a
riadi zložité procesy riadenia, riadi zdroje. Je tiež schopný efektívne pracovať v medzinárodnom,
multikultúrnom prostredí.
Kompetencie:
• Samostatne vyberá a aplikuje relevantné metódy riešenia problémov v oblastiach dôležitých z
hľadiska organizačnej politiky, stratégie a riadenia, samostatne vykonáva ekonomické analýzy a
konzultačné úlohy.



Samostatne plánuje funkčné oblasti spoločnosti, rozvoj stratégií, organizačné procesy, spoluprácu
zamestnancov vo vnútri aj mimo organizácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky, definovanie základných pojmov.
2. Úlohy podnikových informačných systémov.
3. Informačný systém, strategická úloha informačných systémov.
4. Informačné a komunikačné technológie, zber a spracovanie dát.
5. Podnikové procesy, podnikový informačný systém a podsystémy, význam v ekonomických
disciplínach.
6. Plánovanie, budovanie a rozvoj podnikových informačných systémov, ich implementácia.
7. Informačné systémy na podporu rozhodovania.
8. Aplikované informačné systémy v praxi – bankové informačné systémy.
9. Manažérske informačné systémy.
10. Expertné systémy s prvkami umelej inteligencie.
11. Integrované systémy riadenia podnikov.
12. Bezpečnosť informačných systémov.
13. Trendy vývoja podnikových informačných systémov.

Odporúčaná literatúra:
1. BASL, J. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti 1. vyd. Praha:
Grada Publishing, 2002. 142 s. ISBN 80- 247-0214-2.
2. BASL, J. – BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti.
Praha: Grada Publishing, 2013. 323 s. ISBN 978 80 247 4307 3.
3. GÁLA, L. – POUR, J. – ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika: Grada Publishing, 2009. 496 s.–
ISBN978-80-247-2615-1.
4. JUHÁSZ, S. Vállalati információs rendszerek műszaki alapjai. Bicske: SZAK kiadó, 2011. 506
s. ISBN: 978-963-9863-22-4.
5. KOKLES, M.-ROMANOVÁ, A. Informačný vek. Bratislava: Sprint vfra, 2002. 305s. ISBN 80
89085 09 1.
6. SÁNTÁNÉ, E. – BIRÓ, M. – GÁBOR, A. – KŐ, A. – LOVRICS, L.: Döntéstámogató
rendszerek: Budapest : Panem, 2008. 406 s. - ISBN 978-9-635454-82-2.
7. STOFFOVÁ, V. – CSÍZI, L. – TÓTH, K. – SZŐKÖL, Š.: Informačné a komunikačné
technológie v praxi II. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007. 316 s. ISBN 978-80-89234-42-4.
8. STOFFOVÁ, V. – CSÍZI, L. – TÓTH, K. – SZŐKÖL, Š.: Információs és kommunikációs
technológiák a gyakorlatban II. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2008. 323 s. ISBN
978-80-89234-69-1.
9. SZEGEDI, Z. – PREZENSZKI, J. Logisztika menedzsment. 1. vyd. Budapest : Kossuth Kiadó,
2003. 456 s. ISBN 978-963-09-5912-4.
10. BAÁN, T. Az online marketinget támogató adatbázis alapú információs rendszerek.
[Rigorózna práca]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. 139 s. Dostupné online: <https://
opac.crzp.sk/?fn=docviewChild00114573>

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk alebo slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
50% záťaž - príprava na skúšku,
50% záťaž - účasť na seminároch a príprava na písomný test.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1



A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Ing. Ondrej Takáč, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 07.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/
POM/22

Názov predmetu: Podnikový manažment

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 8..

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: KM/PHMeb/TOM/22 a KEK/PHMeb/ZAD/22KEK/PHMeb/HPO/22
a KEK/PHMeb/UCT3/22 a KEK/PHMeb/UCT2/22 a KEK/PHMeb/PHS/22 a KEK/PHMeb/
UCT1/22 a KEK/PHMeb/PFN/22 a KEK/PHMeb/HOP2/22 a KEK/PHMeb/HOP1/22 a KEK/
PHMeb/FEA/22 a KEK/PHMeb/BSE/22 a KEK/PHMeb/EKO4/22 a KEK/PHMeb/EKO3/22 a
KEK/PHMeb/EKO2/22 a KEK/PHMeb/EKO1/22 a KMAT/PHMeb/MAT3/22 a KMAT/PHMeb/
STA2/22 a KMAT/PHMeb/STA1/22 a KMAT/PHMeb/MAT2/22 a KMAT/PHMeb/MAT1/22 a
KINF/PHMeb/INF1/22 a KJP/PHMeb/ZOK/22 a KM/PHMeb/MRK/22 a

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet štátnej skúšky môže absolvovať študent v harmonogramom štúdia určenom termíne,
ktorý pri kontrole štúdia splnil povinnosti stanovené v študijnom programe.
Na ústnej štátnej skúške študent preukazuje vedomosti a zručnosti zo svojho odboru vrátane
interdisciplinárnych väzieb a reflexie rozvoja príslušných vedných odborov. Preukáže, že vie
komunikovať vedomosti, informácie, koncepty, problémy a riešenia odbornému aj laickému
publiku.
Štátna skúška sa realizuje formou kolokvia pred komisiou štátnej skúška a študent bude
hodnotený na klasifikačnej stupnici A až FX. Známka sa bude započítavať do celkového
hodnotenia štátnej skúšky. Hodnotenie na základe ústneho skúšania sa bude realizovať podľa
klasifikačnej stupnice: A – 100 - 91%, B – 90 - 81%, C – 80 - 71%, D – 70 - 61%, E – 60 - 50%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50%. Rozhodnutie o výsledku vyhlási predseda
komisie verejne.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
- študent získal vedomosti z oblastí prezentovaných v rámci povinných a profilových predmetov
študijného programu,
- študent vie zadefinovať a vlastnými slovami interpretovať základné pojmy, vysvetliť a popísať
základné procesy, popísať a aplikovať základné metódy z oblastí uvedených v stručnej osnove
predmetu,
- študent dokáže analyzovať a hodnotiť doterajší stav poznatkov vo svojom odbore.
Schopnosti:
- študent dokáže prezentovať svoje odborné vedomosti,
- študent dokáže odovzdávať poznatky,
- študent vie syntetizovať a aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky,



- študent má rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať, čo mu umožňuje pokračovať v ďalšom
štúdiu.
Kompetentnosti:
- študent vie prejaviť svoju jazykovú a odbornú kultúru pri ústnej skúške,
- študent vie použiť získané vedomosti v širších kontextoch,
- študent dokáže implementovať a syntetizovať nadobudnuté poznatky v praxi,
- študent dokáže tvorivo použiť vedomosti pri riešení zadaných úloh, analyzovať problém a
syntetizovať nové riešenie,
- študent je schopný odpovedať na otázky komisie na požadovanej úrovni.

Stručná osnova predmetu:
I. Ekonomika malých a stredných podnikov
II. Podnikové hospodárstvo
III. Teória organizácie a manažmentu
IV. Marketing
V. Hospodárske právo

Odporúčaná literatúra:
Literatúra uvedená v informačných listoch študijného programu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Maďarský jazyk a slovenský jazyk.

Poznámky:
Záťaž študenta: 90% - domáca príprava na štátnu skúšku, 10% - účasť na štátnej skúške
Zodpovedá aktuálne zostavaná štátnicová komisia vymenovaná Dekanom FEI

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 68

A B C D E FX

35.29 26.47 14.71 8.82 11.76 2.94

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/PSY/22

Názov predmetu: Psychológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Znalosti študenta sa individuálne preverujú písomnou formou za 100 bodov. Na získanie
hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80
bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie
E najmenej 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti majú základné informácie zo psychologických disciplín,
osvoja si psychologické pojmy, stavy a procesy, vývinové zákonitosti, typy osobností a ich
interakcie v sociálnom prostredí, získajú orientáciu zo psychológie reklamy a ekonomiky.
Rozvíjané sú vedomosti, zručnosti a kompetencie:
Vedomosti
Ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické spôsoby
prezentácie údajov.
Pozná okruh nástrojov IT a kancelárskej techniky, ktoré podporujú procesy riadenia a fungovanie
organizácií.
Zručnosti
Pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné súvislosti,
formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a prijíma
rozhodnutia.
Dokáže určiť komplexné dôsledky ekonomických procesov a organizačných udalostí.
Dokáže aplikovať techniky riešenia ekonomických problémov, metódy riešenia problémov s
prihliadaním na podmienky a obmedzenia ich aplikácie.
Kompetencie
Pod všeobecným odborným dohľadom samostatne plní a organizuje úlohy uvedené v pracovnej
náplni.
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.
Samostatne prednáša a vedie debaty. Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na odborných
fórach v rámci obchodnej organizácie aj mimo nej.

Stručná osnova predmetu:



1. Psychológia ako veda, jej vedné disciplíny, interdisciplinarita a jej význam.
2. Psychologické stavy, procesy, obsahy – definície základných psychologických pojmov.
3. Kognitívny proces, význam divergentného myslenia. Myslenie a reč.
4. Pamäť a pozornosť. Selektívne vnímanie.
5. Gardnerova viacfaktorová inteligencia a jej charakteristika.
6. Štruktúra osobnosti: typológia, schopnosti, vlastnosti, city a emócie, charakter, vôľa.
7. Maslowova teória motivácie.
8. Vývinové škály podľa Freuda, Eriksona, Piageta a ich charakteristika a význam.
9. Sociálna interakcia a komunikácia. Atribučná teória. Postoje.
10. Skupinová kohézia, dynamika a ich zákonitosti. Dav a správanie.
11. Životné potreby a ich korelácia s trhom práce, kognitívna disonancia.
12. Reklama a spotrebiteľ, sociálne symboly. Persuázia.
13. Psychologické aspekty rozhodovanie. Referenčné skupiny.

Odporúčaná literatúra:
1. RANYARD, R. 2018. Economic Psychology: Wiley UK. ISBN 9781118926482
Link: https://books.google.sk/books?
hl=en&lr=&id=1McmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=economic
+psychology,+book&ots=OVlLsLvik1&sig=e5Gxyuaxit1ITKJf9-
h0WEYyQvg&redir_esc=y#v=onepage&q=economic%20psychology%2C%20book&f=false
2. ATKINSON, HILDEGARD. 2005. Pszichológia. Osiris : Budapest. ISBN 963 389 713 0
3. ČEPELOVÁ, HERETÍK, MURA. 2011. Úvod do psychológie práce. Dubnica nad Váhom.
ISBN 978 80 89400 32 4
4. MARCH G. J. 2000. Bevezetés a döntéshozatalba. Panem Kiadó : Budapest. ISBN 963 545
252 7
5. SCHMIDBAUER, W. 2007. Pszichológiai lexikon. Holnap Kiadó : Budapest. ISBN 978 963
46 766 4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Rozloženie zaťaženia študenta:
50% - účasť na výukových hodinách a príprava na skúšku
50% - štúdium odbornej literatúry, počúvanie odborných online prednášok

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 99

A B C D E FX

76.77 2.02 5.05 1.01 15.15 0.0

Vyučujúci: Ing. Zoltán Šeben, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
SFE/22

Názov predmetu: Seminár z finančno-ekonomickej analýzy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný v priebehu semestra vypracovať a písomne odovzdať vypracovanú úlohu
definovanú vyučujúcim a odovzdať ju v priebehu semestra.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a
na hodnotenie E najmenej 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študenti sú schopní po absolvovaní predmetu vykonať analýzu finančných výkazov podniku
pomocou finančných ukazovateľov, poznajú metódy ekonomickej analýzy (analýza výrobnej
činnosti, operatívnej činnosti) a hospodárenia so zdrojmi podniku.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
• Pozná a rozumie princípom a metódam riadenia, organizácie a fungovania procesov riadenia,
metodike analýzy procesov riadenia, metodickým základom prípravy rozhodnutí a podpory
rozhodovania.
• Ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov.
Zručnosti:
• Dokáže aplikovať techniky riešenia ekonomických problémov, metódy riešenia problémov s
prihliadaním na podmienky a obmedzenia ich aplikácie.
Kompetencie:
• Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
• V hospodárskej organizácii na pracovnej pozícii ekonóma organizuje, riadi a kontroluje
hospodársku činnosť podľa svojej kvalifikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Analýza finančných výkazov - horizontálna a vertikálna analýza 2. Finančné ukazovatele
I. (ukazovatele likvidity, efektivity, rentability, zadĺženosti, trhové ukazovatele) – výpočet
ukatovateľov a interpretácia hodnôt 3. Finančné ukazovatele I II. (ukazovatele likvidity, efektivity,
rentability, zadĺženosti, trhové ukazovatele) – výpočet ukatovateľov a interpretácia hodnôt 4.



Systémy ukazovateľov 5. Ex-ante analýza (bankrotové modely, analýza bonity) 6. Analýza
výrobnej činnosti I. (príprava výroby - trhová činnosť, rozvojová činnosť) 7. Analýza výrobnej
činnosti II. (operatívna činnosť). 8. Analýza zdrojov I. (HR gazdálkodás) 9. Analýza zdrojov
II. (dlhodobý hmotný majetok) 10. Analýza zdrojov III. (zásoby) 11. Sumarizácia poznatkov,
prcvičovanie získaných vedomostí

Odporúčaná literatúra:
ŠLOSÁROVÁ, A. Analýza účtovnej závierky /. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -
440 s. - ISBN 978-80-8168-589-7.
ZÉMAN, Z. - Béhm I. A pénzügyi menedzsment controll elemzési eszköztára /. - 1. vyd. -
Budapest : Akadémiai Kiadó, 2016. - 396 s. - ISBN 978 963 05 9774 6.
ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 2010
VIRÁG M.: Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés, AULA, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Zaťaženie študenta:
20% - štúdium na seminároch
80% - štúdium odbornej literatúry, príprava analýzy a odovzdanie písomnej práce

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A B C D E FX

61.11 19.44 6.94 3.47 3.47 5.56

Vyučujúci: PhDr. Imrich Antalík, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
SOC/22

Názov predmetu: Sociológia pre ekonómov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je aktívna účasť na prednáškach, a úspešné
absolvovanie skúšky.
Výsledné hodnotenie pozostáva z bodov získaných za plnenie podmienok v podobe: max. 20
bodov za účasť, max. 80 bodov za skúšku. Študent môže získať celkovo maximálne 100 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu: A 100-90%, B 89-80%, C 79-70%, D 69-60%, E 59-50%.
Hodnotenie FX sa udeľuje v prípade, ak študent dosiahne menej ako 50% celkového počtu
bodov.
Celková záťaž študenta: 4 kredity = 100 hodín (26 hodín: účasť na prednáškach 74 hodín:
samoštúdium.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť komplexné poznatky o základných pojmoch a kategóriách
sociológie a o vzájomných vzťahoch medzi sociológiou a niektorými javmi a procesmi
hospodárskeho života v kontexte sociologických teórií.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
- Študent bude mať široké akademické vedomosti v oblasti sociológie.
- Študent bude schopný aplikovať sociologické poznatky na ekonomiku a spoločenskú prax.
- Študent si osvojí metodologické prístupy a aspekty sociológie.
- Študent bude schopný pochopiť rôzne socioekonomické procesy a javy, na pozadí
sociologických teórií.
Zručnosti:
- Študent pozná základnú terminológiu a metódy sociológie.
- Študent sa oboznámi s rôznymi teoretickými smermi, modelmi a princípmi sociológie.
- Študent bude schopný aplikovať sociologické poznatky v hospodárskej a sociálnej praxi.
- Študent si osvojí metodologické prístupy a aspekty sociológie.
Kompetencia:
- Študent si vytvorí správne postoje k sociálnym a ekonomickým javom a procesom, ako sú
chudoba, nezamestnanosť, životný štýl, etnické skupiny, deviantné správanie, migrácia, rodina,
rast populácie, veková a vzdelanostná štruktúra.



- Študent bude schopný samostatne plánovať aktivity, ktoré rozšíria jeho vedomosti v oblasti
sociológie.
- Študent bude mať kritický pohľad na interpretáciu údajov.

Stručná osnova predmetu:
1. Predmet a metódy sociológie
2. Dejiny sociológie
3. Sociálna štruktúra a stratifikácia
4. Migrácia
5. Sociálna mobilita
6. Hlavné demografické skupiny
7. Systém vzdelávania
8. Chudoba - sociálna nerovnosť
9. Politická sociológia
10. Rasa, národ, etnická skupina, menšiny
11. Sociológia hospodárskeho života (teórie)
12. Hospodárstvo a spoločnosť (výskum)
13. Aktéri hospodárskeho života

Odporúčaná literatúra:
LENGYEL, Gy. – SZÁNTÓ, Z.: Gazdaságszociológia : Alapfogalmak, elméletek, alkalmazások.
AULA Kiadó Kft., Budapest. 2006. - 219 s. - ISBN 963 9698 03 2.
BAUMAN, Z. - MAY, T.: Myslet sociologicky : Netradiční uvedení do sociologie - 1. vyd. -
Praha : Studijní texty, 2000. - 249 s. - ISBN 80-85850-90-7.
ANDORKA, R.: Bevezetés a szociológiába, učebnica, Osiris, Budapest , 2006. 785 s. - ISBN
963389848X.
GIDDENS, A.: Szociológia Budapest : Osiris Kiadó, 2008. - 830s. - ISBN 978 963 389 984 7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Celková záťaž študenta: 4 kredity = 100 hodín (26 hodín: účasť na prednáškach 74 hodín:
samoštúdium.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 599

A B C D E FX

11.19 17.2 22.2 15.69 27.05 6.68

Vyučujúci: Rita Hegedűs, Ph.D..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
SPR/22

Názov predmetu: Semestrálna práca

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 0s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú študenti povinní vypracovať dve semestrálne práce, a tým majú možnosť
získať celkovo 20% z celkového počtu bodov za semester. Taktiež sú povinní vypracovať a
prezentovať výskumný plán za 40% z celkového počtu bodov za semester, a v závere semestra
úspešne absolvovať jednu písomnú previerku za 40% z celkového počtu bodov za semester. Na
získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% zo súčtu bodov, na získanie hodnotenia
B najmenej 80 % zo súčtu bodov, na hodnotenie C najmenej 70 % zo súčtu bodov, na hodnotenie
D najmenej 60% zo súčtu bodov a na hodnotenie E najmenej 50% zo súčtu bodov. Kredity sa
neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pripraviť študentov na kvalitné pripravenie záverečnej bakalárskej práce.
Oboznámiť študentov so základnými poznatkami potrebnými k písaniu záverečnej práce. Okrem
štylistických nutností a všeobecne používaných princípov pripravenia záverečnej práce na 1.
stupni vysokoškolského štúdia.
Vedomosť:
Má osvojené základné teórie a charakteristiky mikro a makroúrovne ekonomiky, ovláda základné
metódy zberu informácií, matematické metódy a metódy štatistickej analýzy.
Ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické spôsoby
prezentácie údajov.
Zručnosti:
Pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné súvislosti,
formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a prijíma
rozhodnutia
Kompetencie:
Ako člen projektových tímov, skupinovej práce a organizačných jednotiek plní zverené úlohy
samostatne a zodpovedne.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber témy záverečnej práce: úlohy a ciele
2. Výskum odbornej literatúry
3. Citácie: etika a technika citovania, úpravy



4. Základné pravidlá písania, úpravy a členenia dokumentov, ilustrácie, tabuľky, prílohy: formálna
a obsahová stránka
5. Výskumné metódy – sekundárne údaje
6. Výskumné metódy - interview
7. Výskumné metódy – dotazník
8. Výskumné metódy - experiment
9. Metódy odberu vzoriek
10. Časový plán: etapy a kroky rozplánované na časové úseky
11. Výskum: príprava a realizácia výskumu
12. Ústna prednáška a prezentácia – výskumný plán
13. Ústna prednáška a prezentácia – výskumný plán

Odporúčaná literatúra:
1. BABBIE, E. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. (Prax spoločenskovedného výskumu)
Budapest: Balassi, 2008. 564 s. ISBN 978-963-506-764-0
2. CIBÁKOVÁ, V. a kol. Ako písať záverečnú prácu. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a
manažmentu verejnej správy, 2010. 67 s. ISBN978-80-970272-5-4
3. MALHOTRA, N.K. – SIMON, J. Marketingkutatás. Budapest: Akadémiai kiadó, 2017. 832
old. ISBN: 978 963 05 9867 5
4. GHAURI, P. – GRONHAUG, K.: Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban. Budapest:
Akadémiai kiadó, 2011. 294 old. ISBN9789630589789

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
• aktívna účasť na seminároch: 13%
• príprava na semináre a príprava na tzv. seminárne práce: 20%
• vypracovanie a prezentácia výskumného plánu 37%
• príprava na písomný test: 30%

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 118

A B C D E FX

21.19 38.98 21.19 6.78 8.47 3.39

Vyučujúci: PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KMAT/PHMeb/
SSM/22

Názov predmetu: Seminár stredoškolskej matematiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie sa vykonáva na základe aktívnej účasti na seminároch.

Výsledky vzdelávania:
V rámci seminára si študenti prehĺbia svoje vedomosti v tých oblastiach stredoškolskej mate-
matiky, ktoré sú nevyhnutné počas ich ďalšieho štúdia.
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne:
Vedomosti:
Ovláda moderné, teoreticky náročné matematicko-štatistické, ekonometrické a modelovacie
metódy rozpoznávania, formulovania a riešenia problémov a pozná aj ich nedostatky..
Zručnosti:
Vypracuje si individuálne stanovisko na základe vlastnej analýzy, dokáže ju prezentovať a aj
reprezentovať v diskusiách.
Kompetencie:
Samostatne vyberá a aplikuje relevantné metódy riešenia problémov v oblastiach dôležitých z
hľadiska organizačnej politiky, stratégie a riadenia, samostatne vykonáva ekonomické analýzy a
konzultačné úlohy.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné poznatky a číselných množinách.
2. Algebraické výrazy a ich úpravy.
3. Základné vzorce.
4. Lineárne rovnice a nerovnice.
5. Kvadratické rovnice a nerovnice.
6. Rovnice s absolútnou hodnotou.
7. Nerovnice s absolútnou hodnotou.
8. Iracionálne rovnice a nerovnice.
9. Exponenciálne a logaritmické rovnice a nerovnice.
10. Sústavy rovníc.
11. Percentuálne výpočty.
12. Postupnosti.
13. Kombinatorika.



Odporúčaná literatúra:
1.Árki Z., Csiba P., Fehér Z., Tóth J.: Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak
felvételizőknek, Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. - 140 s. - ISBN 978-80-8122-036-4.
2. Obádovics, Gy. J.: Matematika. Scolar, 2003. - 818. - ISBN 9639193046.
3. Róka S. : 2000 feladat az elemi matematika köréből. Typotex Kiadó, 2000. - 378 s. - ISBN
963 9548 97 9.
4. Reiman, I.: Matematika - 1. vyd. - Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1992. - 608 s. - ISBN
963 10 8578 3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
Rozdelenie záťaže študenta:
13% záťaže - priama výučba
40% záťaže - príprava na prednášky a cvičenia
47% záťaže - vypracovanie domácich úloh

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 23

A B C D E FX

8.7 17.39 39.13 13.04 8.7 13.04

Vyučujúci: Mgr. Szilárd Svitek.

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KMAT/PHMeb/
STA1/22

Názov predmetu: Štatistika 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
K úspešnému ukončeniu predmetu je potrebné počas semestra vypracovať domáce úlohy (40
bodov), absolvovať na konci semestra záverečný písomný test - riešenie úloh (60 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a
na hodnotenie E najmenej 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Predmet Štatistika 1 poskytuje základné teoretické a praktické znalosti z oblasti deskriptívnej
štatistiky a zároveň vytvára zručnosti pri analýzach konkrétnych údajov ekonomického
charakteru. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa prehľad základných štatistických
metód a zručnosti v práci v počítačových systémoch.
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne:
Vedomosti:
Ovláda moderné, teoreticky náročné matematicko-štatistické, ekonometrické a modelovacie
metódy rozpoznávania, formulovania a riešenia problémov a pozná aj ich nedostatky..
Zručnosti:
Vypracuje si individuálne stanovisko na základe vlastnej analýzy, dokáže ju prezentovať a aj
reprezentovať v diskusiách.
Kompetencie:
Samostatne vyberá a aplikuje relevantné metódy riešenia problémov v oblastiach dôležitých z
hľadiska organizačnej politiky, stratégie a riadenia, samostatne vykonáva ekonomické analýzy a
konzultačné úlohy.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy popisnej štatistiky.
2. Etapy a metódy štatistického skúmania.
3. Klasifikácia štatistických znakov. Charakteristika úrovne a rozdelenie hodnôt znaku v
jednorozmernom štatistickom súbore.
4. Vzťahy medzi štatistickými znakmi. Pomerné čísla.
5. Grafické zobrazenie údajov.
6. Frekvenčná analýza súboru. Kvantily.



7. Charakteristiky polohy: priemery, medián, modus.
8. Charakteristiky variability.
9. Miery špicatosti a šikmosti.
10. Triedenie štatistického súboru. Variančná analýza.
11. Vyšetrenie závislosti medzi štatistickými znakmi.
12. Kontingenčná tabuľka a Cramerov kontingenčný koeficient.
13. Korelačná a regresná analýza.

Odporúčaná literatúra:
Hunyadi, L., VITA, L.: Statisztika közgazdászoknak. Budapest : KSH, 2003. 774 s. ISBN 963
215 632 3
Hunyadi, L., Mundruczó, GY., Vita, L.: Statisztika képletgyűjtemény és táblázatok. Budapest :
AULA, 2003. 78 s. ISBN 9639215406.
Keresztély, T., Sugár, A., Szarvas, B.: Statisztika közgazdászoknak. Budapest : Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2005. 300 s. ISBN 978 963 19 5629 0
Pacáková, V.: Štatistika pre ekonómov. Bratislava : Edícia Ekonómia, 2003. 358 s. ISBN 80
89047 74 2
Pacáková, V.: Štatistika pre ekonómov. Bratislava : Edícia Ekonómia, 2005. 178 s. ISBN
80-8078-032-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
Rozdelenie záťaže študenta:
10% záťaže - priama výučba
30% záťaže - príprava na prednášky a cvičenia
30% záťaže - vypracovanie domácich úloh
30% záťaže - príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1045

A B C D E FX

4.59 6.32 12.73 21.53 47.46 7.37

Vyučujúci: RNDr. Zoltán Fehér, PhD.., RNDr. Zoltán Fehér, PhD.., prof. Ing. Vladimír Gazda,
PhD..

Dátum poslednej zmeny: 07.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KMAT/PHMeb/
STA2/22

Názov predmetu: Štatistika 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: KMAT/PHMeb/STA1/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou v písomnej forme. Do hodnotenia sa započítajú body získané
samostatnou prácou v riešení domácich úloh v pomere 10%. Na získanie hodnotenia A je
potrebné získať najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie
C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa prehľad základných metód induktívnej
štatistiky a zručnosti v práci v počítačových systémoch. Teoretické poznatky sú precvičené na
počítačových aplikáciách, v úlohách ktoré sú formulované na hospodársku sféru a podnikateľskú
oblasť.
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne:
Vedomosti:
Ovláda moderné, teoreticky náročné matematicko-štatistické, ekonometrické a modelovacie
metódy rozpoznávania, formulovania a riešenia problémov a pozná aj ich nedostatky..
Zručnosti:
Vypracuje si individuálne stanovisko na základe vlastnej analýzy, dokáže ju prezentovať a aj
reprezentovať v diskusiách.
Kompetencie:
Samostatne vyberá a aplikuje relevantné metódy riešenia problémov v oblastiach dôležitých z
hľadiska organizačnej politiky, stratégie a riadenia, samostatne vykonáva ekonomické analýzy a
konzultačné úlohy.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy induktívnej štatistiky.
2. Pojem výberového skúmania, výberové postupy.  Definícia náhodného výberu a jeho realizácia.
3. Bodové odhady a ich základné vlastnosti. Metóda maximálnej vierohodnosti.
4. Odhady strednej hodnoty a disperzie základného súboru a ich vlastnosti.
5. Intervalové odhady. Intervaly spoľahlivosti pre strednú hodnotu, rozptyl, pomer a parameter
binomického rozdelenia.
6. Základy testovania štatistických hypotéz. Parametrické a neparametrické testy.
7. Testy hypotéz o strednej hodnote, o disperzii a parametri binomického rozdelenia.



8. Testy hypotéz o zhode dvoch stredných hodnôt, dvoch rozptylov, a dvoch relatívnych početností.
Základy analýzy rozptylu.
9. Časové rady – základné pojmy. Základné charakteristiky rozboru časových radov. Zložky
časového radu.
10. Trendové funkcie – lineárny trend a nelineárne trendy. Metóda kĺzavých priemerov, sezónne
indexy.
11. Jednoduchý lineárny regresný model. Intervaly spoľahlivosti a testy hypotéz o parametroch
jednoduchého lineárneho regresného modelu.
12. Testy hypotéz o korelačnom koeficiente. Regresné modely s korelovanými chybami a ich súvis
s ekonometrickými modelmi.
13. Nelineárne regresné modely.

Odporúčaná literatúra:
Hunyadi, L., VITA, L.: Statisztika közgazdászoknak. Budapest : KSH, 2003. 774 s. ISBN 963
215 632 3
Hunyadi, L., Mundruczó, GY., Vita, L.: Statisztika képletgyűjtemény és táblázatok. Budapest :
AULA, 2003. 78 s. ISBN 9639215406.
Keresztély, T., Sugár, A., Szarvas, B.: Statisztika közgazdászoknak. Budapest : Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2005. 300 s. ISBN 978 963 19 5629 0
Pacáková, V.: Štatistika pre ekonómov. Bratislava : Edícia Ekonómia, 2003. 358 s. ISBN 80
89047 74 2
Pacáková, V.: Štatistika pre ekonómov. Bratislava : Edícia Ekonómia, 2005. 178 s. ISBN
80-8078-032-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
Rozdelenie záťaže študenta:
10% záťaže - priama výučba
30% záťaže - príprava na prednášky a cvičenia
30% záťaže - vypracovanie domácich úloh
30% záťaže - príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 513

A B C D E FX

8.97 8.19 16.18 17.35 42.69 6.63

Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.., RNDr. Zoltán Fehér, PhD.., RNDr. Zoltán Fehér,
PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/
TOM/22

Názov predmetu: Teória organizácie a manžmentu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je povinnosťou študenta písomne vypracovať zadané seminárne úlohy v
hodnote 40 bodov a úspešne absolvovať záverečnú písomnú previerku v hodnote 60 bodov. Na
získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov
a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomných
seminárnych úloh nezískal aspoň 20 bodov a z písomnej previerky získal menej ako 30 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu majú študenti prehľad o teórii organizovania a rozlišujú rozličné formy
organizácií. Po absolvovaní predmetu ovládajú základy riadiacej činnosti a rozličné spôsoby
riadenia zmien.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosť
Rozumie štruktúre a fungovaniu hospodárskych organizácií a systému ich vzťahov v domácom
a medzinárodnom prostredí, ich informačným motivačným faktorom, najmä s ohľadom na
inštitucionálne prostredie. Pozná možné štýly vedenia a použiteľné metódy v procese riadenia
organizácií.
Zručnosti
Je schopný rozpoznať a riešiť problémy vyplývajúce z chodu organizácii. Zvláda riadenie
ľudských zdrojov a základné metódy vedenia zamestnancov. Po získaní praktických vedomostí
a skúseností je schopný riadiť hospodársku organizáciu, komplexne myslieť a podľa potreby
prijímať rozhodnutia.
Kompetencia
Preberá zodpovednosť za svoju prácu, organizáciu/svoje podnikanie, ktoré riadi, zamestnancov a
vzťahy s partnermi.
Samostatne identifikuje, plánuje a organizuje odborný a všeobecný rozvoj seba a svojich
podriadených a preberá za ne zodpovednosť.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod; Základny vedenia a organizovania, Princípy Kottlerovho myslenia



2. Vonkajšie a vnútorné faktory ovplyvňujúce chod organizácií
3. Štrukturálne charakteristiky; systémy organizácií
4. Organizácia ako racionálny, spoločenský a otvorený systém
5. Význam plánovania v živote organizácie
6. Proces tvorby plánov, metódy a postupy plánovania v podnikaní
7. Riadiace funkcie, štýl riadenia, riadiace úlohy, systémy riadenia.
8. Štýly a trendy vedenia, Leadership
9. Systémy riadenia, motivácia
10. Organizačná kultúra a jej formovanie, jednotlivé typy kultúr
11. Tendencie a výzvy v teórii organizácie a riadenia
12. Predstavitelia klasických trendov riadenia (Taylor, Fayol, Mayo, Weber, Gantt)
13. Záverečná skúška

Odporúčaná literatúra:
1. ANTAL, ZS. – DOBÁK, M., Vezetés és szervezés - Szervezetek kialakítása és működtetése,
Akadémiai Kiadó Budapest, 2016. ISBN 9789630594479
2. MAJTÁN M. Manažment, Sprint dva, 2016. ISBN 9788089710270
3. BENCSIK, A. Menedzsment alapjai. Győr: Universitas Kht., 2009. 361 o.
ISBN978-963-9819-18-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Pracovné zaťaženie študenta:
50% - účasť na prednáškach a príprava na skúšky
50% - účasť na seminároch a vypracovanie seminárnych úloh

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 194

A B C D E FX

2.06 10.82 23.71 38.14 19.07 6.19

Vyučujúci: prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.., Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.., PhDr.
Silvia Tóbiás Kosár, PhD.., PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.., Mgr. Adriana Mezeiová, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
TPR/22

Názov predmetu: Tvorba prezentácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 0s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je študent zodpovedný za vypracovanie prezentácie, ktorú odovzdá
elektronicky na vopred určenú tému za 50 bodov, resp. prezentovať túto prezentáciu načas na
základe teoretických aspektov získaných na vyučovacej hodine za 50 bodov.
Pre získanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť min. 90 bodov, pre známku B min. 80 bodov,
pre stupeň C min. 70 bodov, pre známku D min. 60 bodov, na známku E je potrebných min. 50
bodov.
Kredity za predmet nebudú udelené študentovi, ktorý nezískali min. 25 bodov s odovzdanou
prezentáciou a prezentovaním získal menej ako 25 bodov

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je dosiahnuť u študentov aktívne rozširovanie bázy ich zručností v oblasti
tvorby prezentácií. Tematika seminárnych hodín je venovaná aspektom vzniku prezentácie a
jej samotnému predstaveniu. Študent nadobudne znalosti o príprave, plánovaní, vyhotovení
prezentácie, ako aj o determinujúcich činiteľoch jej akceptácie obecenstvom. Študenti verifikujú
nadobudnuté vedomosti pred kolektívom prezentáciou výstupov praktických úloh.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
• Ovláda písomnú a ústnu formu odbornej a efektívnej komunikácie, tabuľkové a grafické
spôsoby prezentácie údajov.
• Pozná okruh nástrojov IT a kancelárskej techniky, ktoré podporujú procesy riadenia a
fungovanie organizácií.
Zručnosti:
• Dokáže aplikovať techniky riešenia ekonomických problémov, metódy riešenia problémov s
prihliadaním na podmienky a obmedzenia ich aplikácie.
• Podieľa sa na projektoch a skupinovom riešení problémov, po získaní praktických vedomostí,
riešenie menších problémov/projektov aj riadi a kontroluje.
Kompetencie:
• Pod všeobecným odborným dohľadom samostatne plní a organizuje úlohy uvedené v pracovnej
náplni.



• Samostatne prednáša a vedie debaty. Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na
odborných fórach v rámci obchodnej organizácie aj mimo nej.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod 2. Základné myšlienky – aká je dnes väčšina prezentácií. 3. Príprava na prezentáciu 4.
Historický oblúk prezentácie 5. Navrhnite si prezentáciu 6. Základné dizajnové a grafické prvky 7.
Dizajnové cvičenia 8. Prezentácia 9. Praktická prezentácia 10. Praktická prezentácia 11. Praktická
prezentácia 12. Praktická prezentácia 13. Praktická prezentácia

Odporúčaná literatúra:
1. PEERY, A. Creating Effective Presentations. USA: Rowman & Littlefield Education, 2011.
106 p. ISBN 978-1-60709-622-1
2. REYNOLDS, G. PreZENtáció (Prezentácia). Budapest: HVG Kiadó Rt., 2009. 240 s. ISBN
978-963-9686-81-6
3. NÉMETH, Z. <http://drprezi.com/> [online] 2014.
4. Vytvorenie webovej stránky. <http://www.webnode.cz/> [online] 2014.
5. Program Pinnacle Studio.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
50% záťaž - prezentácia, hodnotenie, cvičenie
50% záťaž - účasť na seminároch, príprava prezentácie

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2

a n

100.0 0.0

Vyučujúci: Ing. Zoltán Šeben, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
UCT1/22

Názov predmetu: Účtovníctvo 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie študenta je komplexným hodnotením práce študenta v priebehu semestra.
Pozostáva z troch samostatných parciálnych hodnotení.
Podmienkou absolvovania predmetu Účtovníctvo I je aktívna účasť študenta na seminárnych
hodinách, ktorá tvorí 10 % z celkového hodnotenia. Úspešné zvládnutie samostatných písomných
prác zameraných na priebežné zhodnotenie nadobudnutých vedomostí študenta počas semestra
tvorí 20 % z celkového hodnotenia. Záverečná písomná práca tvorí 70% hodnotenia. Podmienkou
úspešne zvládnutej skúšky je minimálne 50% úspešnosť záverečnej písomnej práce.
Hodnotenie predmetu je v súlade so študijným poriadkom Univerzity J. Selyho a vychádza z
nasledovnej stupnice:
A – výborne (90-100%)
B – veľmi dobre (80-89%)
C – dobre (70-79%)
D – uspokojivo (60-69%)
E – dostatočne (50-59%)
FX – nedostatočne (0-49%)
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa menej ako 50 bodov.
Hodnotiace kritériá:
- Priebežné zvládnutie problematiky prvého tematického bloku zameraného na základné pojmy
zákona o účtovníctve, problematiku klasifikácie a oceňovania aktív a pasív (5 bodov),
- Priebežné zvládnutie problematiky druhého tematického bloku komplexne zameraného
na obsah a štruktúru účtovných výkazov účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného
účtovníctva, súvahy a výkazu ziskov a strát (5 bodov),
- Priebežné zvládnutie problematiky tretieho tematického bloku zameraného na klasifikáciu
účtovných operácií, ich vplyv na položky súvahy a výsledok hospodárenia, pôsobiace a
nepôsobiace hospodárske operácie (5 bodov),
- Štvrtý tematický blok je zameraný aplikáciu získaných teoretických vedomostí do praktickej
roviny, precvičenie účtovania základných hospodárskych operácií. Priebežné zvládnutie uvedenej
problematiky (5 bodov)
- Záverečná písomná práca teoretická časť (25 bodov)
- Záverečná písomná práca praktická časť - komplexný príklad (45 bodov)



Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Absolvent predmetu Účtovníctvo I disponuje základnými poznatkami z problematiky
Účtovníctva, ktoré budú ďalej prehlbované a rozširované v rámci nadväzujúcich predmetov
Účtovníctvo II a Účtovníctvo III:
- študent bude schopný pochopiť podstatu a význam účtovníctva, jeho postavenie v legislatíve
Slovenskej republiky,
- študent bude vedieť správne aplikovať a používať všetky podstatné pojmy z oblasti
problematiky účtovníctva ,
- študent bude vedieť správne aplikovať a používať základné pojmy z oblasti problematiky dane z
príjmov,
- študent bude vedieť správne aplikovať a používať základné pojmy z oblasti problematiky dane z
pridanej hodnoty,
- študent bude schopný pochopiť previazanosť zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve s inými
legislatívnymi predpismi, pričom dôraz bude kladený na zákon č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov
a zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
- študent bude schopný pochopiť podstatu a význam účtovníctva a jeho význam pre interných aj
externých používateľov účtovnej závierky
- študent sa oboznámi so základnými trendmi v oblasti účtovania dane z pridanej hodnoty s
dôrazom na účtovanie hospodárskych operácií v nadväznosti na intrakomunitárne dodania
tovarov a služieb,
- študent pozná postup tvorby účtovnej závierky,
- študent pozná a ovláda základné pojmy a súvislosti z oblastí financií a účtovníctva, finančných
produktov a trhov, štruktúru účtovných výkazov a procesy účtovania, základy finančného a
účtovného myslenia,
- študent má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a
minimálne v jednom cudzom jazyku.
Schopnosti:
- študent bude schopný samostatnej orientácie v problematike Účtovníctva s dôrazom na zákon č.
431/2002 Z.z . o účtovníctve,
- študent bude poznať Účtovú osnovu, bude sa v nej vedieť orientovať a používať ju,
- študent bude vedieť správne klasifikovať súvahové položky účtovnej jednotky,
- študent bude vedieť správne klasifikovať a určiť spôsob ocenenia aktív účtovnej jednotky,
- študent bude vedieť správne klasifikovať a určiť spôsob ocenenia pasív účtovnej jednotky,
- študent bude vedieť zostaviť počiatočnú a konečnú súvahu účtovej jednotky,
- študent bude vedieť zostaviť výkaz ziskov a strát, vypočítať výsledok hospodárenia účtovnej
jednotky.
- študent pochopí princíp podvojnosti účtovania hospodárskych operácií vo forme podvojných
účtovných zápisov,
- študent bude vedieť interpretovať základné hospodárske operácie a zapísať ich ako podvojný
účtovný zápis,
- študent bude vedieť klasifikovať hospodárske operácie na základe kritéria pôsobiace/
nepôsobiace na výsledok hospodárenia,
- študent bude vedieť zapísať základné hospodárske operácie formou podvojných zápisov s
označením zodpovedajúcich účtov účtovej osnovy,
- študent bude vedieť určiť konečné zostatky účtov a z týchto konečných zostatkov zostaviť
jednoduchú účtovnú závierku účtovnej jednotky,
- pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné
súvislosti, formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a
prijíma rozhodnutia,



- študent je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov.
Kompetencie:
- študent bude schopný aplikovať základný systém teoretických poznatkov účtovníctva v
praktických úlohách
- študent nadobudne teoretické poznatky z účtovnej problematiky a preukáže praktické zručnosti
prostredníctvom spracovania individuálnych zadaná
- študent bude schopný zostaviť počiatočnú súvahu, zaúčtovať základné hospodárske operácie
- študent bude schopný vypočítať konečné zostatky účtov po zaúčtovaní hospodárskych operácií
a zostaviť konečnú súvahu
- študent pochopí základné princípy fungovania podvojného účtovníctva, podstatu bilančného
princípu
- študent bude vedieť vypočítať výsledok hospodárenia účtovnej jednotky
- študent nadobudne teoretické poznatky z účtovnej problematiky a preukáže praktické zručnosti
prostredníctvom spracovania individuálnych zadaní,
- študent je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia,
- študent v hospodárskej organizácii na pracovnej pozícii ekonóma organizuje, riadi a kontroluje
hospodársku činnosť podľa svojej kvalifikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Vznik a vývoj účtovníctva. Podstata, úloha, cieľ a funkcia účtovníctva.
2. Účtovné systémy. Právna úprava účtovníctva v SR, harmonizácia.
3. Základné účtovné zásady a princípy.
4. Majetok podniku a zdroje jeho krytia.
5. Súvaha a jeho zložky. Zostavenie súvahy podniku.
6. Hospodárske operácie a účtovné prípady.
7. Sústava účtov v podvojnom účtovníctve.
8. Rámcová účtová osnova.
9. Otváranie, účtovanie a uzatváranie súvahových a výsledkových účtov.
10. Dokumentácia v účtovníctve. Účtovné doklady. Obeh účtovných dokladov.
11. Účtovné zápisy a účtovné knihy. Oprava chybných zápisov.
12. Základné východiská oceňovania majetku a záväzkov.
13. Účtovná uzávierka (uzávierkové práce) a účtovná závierka. Výkazy účtovnej závierky.

Odporúčaná literatúra:
KOSÁR TOBIAS, S. - KÚTNA, A. - S. MACHOVÁ, R. Účtovníctvo I. Komárno: Univerzita J.
Selyeho,2020 , 162s. ISBN 978-80-8122-354-9.
BOJŇANSKÝ, J. – KRAJČÍROVÁ, R. – FERENCZI VAŇOVÁ, A. (2017). Dane
podnikateľských subjektov. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 252 s.
ISBN978-80-552-1670-6.
CENIGOVÁ, A. Podvojné účtovníctvo podnikateľov. Praktická príručka. 14.vydanie. Bratislava:
Ceniga, 2014. 704 s. ISBN 978– 80– 969946– 5– 6.
KOŠOVSKÁ, I., FERENCZI VAŇOVÁ, A. and VÁRYOVÁ, I. (2018). Základy účtovníctva:
(zbierka úloh). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 214 s. ISBN
978-80-552-1807-6.
LÁTEČKOVÁ, A. – KOŠOVSKÁ, I., ŠKORECOVÁ. E. Účtovníctvo podnikateľov. Nitra:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 228 s. ISBN 978– 80– 552– 1549– 5
ANDOR, Á. – TÓTH, M. Számvitel 2021. Budapest: Vezinfó Kiadó, 2021. 198 s. ISBN
9786155085895
BORBÉLY, K. – STION, Zs. – TÓTH, Á. Számvitel I. – 1. vyd. – Győr: Universitas-Győr
Nonprofit Kft., 2018. - 206 s. – ISBN 978-615-5776-17-5.



KARDOS, P. A számvitel nagy kézikönyve - 1. vyd. - Budapest : CompLex Kiadó, 2007. - 979 s.
- ISBN 978 963 224 929 2.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23 054/2002– 92, ktorým sa stanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v
sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4455/2003 – 92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej
závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie v znení
neskorších predpisov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
- 60% záťaž - účasť na prednáškach, príprava na skúšku,
- 40% záťaž - účasť na seminároch, riešenie praktických príkladov, precvičovanie získaných
vedomostí, štúdium literatúry a zákonov, písomné previerky

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 411

A B C D E FX

13.38 15.57 9.25 20.68 34.55 6.57

Vyučujúci: Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.., Mgr. Annamária Zsigmondová,
PhD.., PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
UCT2/22

Názov predmetu: Účtovníctvo 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: KEK/PHMeb/UCT1/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu sa skladajú z 4 častí, a to z priebežných
hodnotení, skupinovej seminárnej práce, aktívnej účasti na seminároch a zo záverečnej skúšky.
Priebežné hodnotenie (20 bodov): pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné, aby študenti
mali možnosť získať na základe určitej časti prebratého učiva počas semestra celkový prehľad o
získaných vedomostiach prostredníctvom viacerých čiastkových previerok. Priebežné hodnotenie
sa realizuje písomnou previerkou štyrikrát počas semestra, po prebratí vopred určených kapitol
osnovy, pri každej ktorej je možné dosiahnuť maximálne 5 bodov (spolu za štyri priebežné
písomné hodnotenia 20 bodov za semester).
Aktívna účasť na seminároch (10 bodov): podmienkou získania bodov za aktívnu účasť, je
potrebná účasť na minimálne 10 seminároch počas semestra. Maximálne hodnotenie 10 bodov
je možné získať počas týchto seminárov, aj aktívnym prístupom k riešeniu účtovných prípadov a
komplexných úloh, ako aj aktívnym zapojením sa do riešenia praktických zadaní.
Seminárna práca (10 bodov) : seminárna práca sa vypracováva skupinovo, pričom jej cieľom
je analýza súvahy a výkazu ziskov a strát vybraného podniku z hľadiska účtovných tried, ktoré
tvoria podstatu a predmet osnovy predmetu Účtovníctvo 2. Semestrálna práca sa vypracováva
písomne v rozsahu 5-10 strán, priebežne počas semestra.
Záverečné hodnotenie (60 bodov): pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné zvládnuť
písomnú záverečnú previerku vo forme písomnej skúšky, ktorá sa skladá z teoretických otázok a
praktických účtovných príkladov. Pre úspešné zvládnutie písomného testu je potrebné dosiahnuť
z maximálneho počtu bodov 60 minimálne 30 bodov (bez bodov z priebežného hodnotenia,
aktívnej účasti na seminárov a seminárnej práce). Študentovi, ktorý nedosiahne minimálne 30
bodov z písomného testu, t. j. skúšky bude udelené hodnotenie predmetu FX – nedostatočne.
Celkové hodnotenie: celkové hodnotenie predstavuje sumu hodnotení získaných študentom za
hodnotené obdobie, ako súčet bodov za priebežné hodnotenie, aktívnu účasť na seminároch,
seminárnu prácu a záverečné hodnotenie. Povinnosťou študenta je úspešne absolvovať záverečnú
písomnú previerku ako aj aktívna účasť na 80 % seminárov. Celkový výsledok sa stanoví v
súlade s internými predpismi UJS (Študijný poriadok UJS) podľa klasifikačnej stupnice:
A – výborne - 90 -100%,
B –veľmi dobre - 80 -89%,
C – dobre - 70 -79%,



D – uspokojivo - 60 - 69%,
E– dostatočne - 50 -59%.
FX – nedostatočne – 0 -49 %. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa
menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent disponuje poznatkami o účtovaní majetku a záväzkov účtovej triedy 0 – Dlhodobý
majetok, 1 – Zásoby a 2 – Finančné účty. Študent disponuje po absolvovaní predmetu
nasledujúcimi znalosťami:
- je schopný vysvetliť charakteristiku a základnú klasifikáciu dlhodobého majetku v zmysle
zákona o účtovníctve, problematiku oceňovania dlhodobého majetku v nadväznosti na zákon o
účtovníctve, chápe problematiku vytvárania opravných položiek k dlhodobému majetku,
- je schopný charakterizovať a obsahovo vymedziť klasifikáciu dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku,
- oboznámil sa s možnými spôsobmi obstarania a nadobudnutia dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku,
- pozná základné princípy opotrebovania dlhodobého majetku, rozlišuje odpisy z účtovného a
daňového hľadiska, ako aj rôzne metódy výpočtu odpisov,
- je schopný rozlíšiť možné spôsoby a dôvody vyradenia dlhodobého majetku, pozná metodiku
účtovania jednotlivých spôsobov vyradenia dlhodobého majetku,
- oboznámil sa so špecifikami a základným členením dlhodobého finančného majetku , je
schopný vysvetliť základné pojmy a metodiku účtovania dlhodobého finančného majetku,
- je schopný vysvetliť klasifikáciu krátkodobého majetku v nadväznosti na zákon o účtovníctve,
vie obsahovo vymedziť jednotlivé zložky krátkodobého majetku, vie zdôvodniť oceňovanie
krátkodobého majetku v nadväznosti na deň ich ocenenia a druh zásob,
- ovláda problematiku tvorby a účtovania obstarávacej ceny zásob, rozoznáva dva základné
spôsoby účtovania zásob s dôrazom na rozdiely medzi nimi,
- vie popísať a prakticky zaúčtovať vybrané účtovné prípady nakúpených zásob a zásob vlastnej
výroby,
- oboznámil sa s pojmom opravných položiek a rozoznáva metodiku účtovania opravných
položiek k dlhodobému majetku, k zásobám a ku krátkodobému finančnému majetku,
- je schopný vysvetliť charakteristiku a základné členenie finančných účtov,
- oboznámil sa s problematikou účtovania peňažných prostriedkov v hotovosti a na bankových
účtoch v mene euro a v cudzích menách,
- ovláda obsahové vymedzenie a metodiku účtovania jednotlivých zložiek krátkodobého
finančného majetku,
- chápe a je schopný vysvetliť vznik kurzových rozdielov pri účtovaní na finančných účtoch v
inej mene ako EUR,
- Pozná a ovláda základné pojmy a súvislosti z oblastí financií a účtovníctva, finančných
produktov a trhov, štruktúru účtovných výkazov a procesy účtovania, základy finančného a
účtovného myslenia,
- Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
- rozoznáva podstatu a význam účtovania dlhodobého a krátkodobého majetku,
- vie zaúčtovať všetky náležitosti účtovných prípadov, s ktorými sa pri vedení účtovnej agendy
stretáva účtovná jednotka v podnikateľskej praxi v súvislosti s účtovými triedami 0 – Dlhodobý
majetok, 1 – Zásoby a 2 – Finančné účty,
- vie definovať účtovné prípady týkajúce sa dlhodobého a krátkodobého majetku,



- má teoretické vedomosti zo štruktúrovaných vecných problémov a metodiky ich účtovania,
ako aj zručnosti a návyky účtovania v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok, 1 – Zásoby a 2 –
Finančné účty,
- pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné
súvislosti, formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a
prijíma rozhodnutia,
- je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov.
Kompetencie:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu:
- je zručný v účtovaní účtových prípadov spojených s účtovými triedami 0 – Dlhodobý majetok,
1 – Zásoby a 2 – Finančné účty,
- má schopnosť klasifikovať dlhodobý a krátkodobý majetok účtovnej jednotky v nadväznosti na
zákon o účtovníctve,
- má skúsenosti s praktickým zaúčtovaním vybraných účtovných prípadov dlhodobého a
krátkodobého majetku,
- je zručný vo výpočte účtovných a daňových odpisov dlhodobého majetku,
- ovláda súvzťažnosti medzi jednotlivými účtami účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok, 1 –
Zásoby a 2 – Finančné účty,
- je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia,
- v hospodárskej organizácii na pracovnej pozícii ekonóma organizuje, riadi a kontroluje
hospodársku činnosť podľa svojej kvalifikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia, charakteristiky a základné členenie majetku
2. Definícia a charakteristika dlhodobého majetku (Účtová trieda 0) – Dlhodobý nehmotný majetok:
základné členenie, charakteristika, účtovanie obstarania, nadobudnutia a dovozu dlhodobého
nehmotného majetku,
3. Definícia a charakteristika dlhodobého majetku (Účtová trieda 0) – Dlhodobý hmotný majetok:
základné členenie, účtovanie obstarania, nákupu, rôznych typov nadobudnutia, dovozu, investičnej
výstavby a ostatných spôsobov účtovania obstarania dlhodobého hmotného majetku,
4. Odpisovanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (Účtová trieda 0) – účtovné a daňové
odpisy majetku, rôzne metódy výpočtu odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
5. Vyradenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (Účtová trieda 0) – účtovanie vyradenia
dlhodobého majetku likvidáciou, v dôsledku predaja, mánk a škôd, darovania, reprezentácie a
osobitných predpisov,
6. Dlhodobý finančný majetok (Účtová trieda 0) – definícia, špecifiká a základné členenie
dlhodobého finančného majetku, účtovanie dlhodobých cenných papierov a podielov, pôžičiek a
ostatného dlhodobého finančného majetku,
7. Účtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Účtová trieda 0) – definícia opravných
položiek, spôsob ich účtovania, účtovanie opravných položiek k dlhodobému nehmotnému,
hmotnému a finančnému majetku,
8. Krátkodobý majetok - definícia, charakteristika, rozdelenie a oceňovanie zásob,
9. Zásoby (Účtová trieda 1) – účtovanie nakupovaných zásob a zásob vlastnej výroby spôsobom
A a B,
10. Finančné účty (Účtová trieda 2) – definícia, charakteristika a účtovanie na finančných účtoch,
spôsoby oceňovania finančného majetku,
11. Peňažné prostriedky v hotovosti a na bankových účtoch (Účtová trieda 2) – účtovanie
pokladničnej hotovosti, cenín, na bežnom a devízovom bankovom účte,
12. Účtovanie krátkodobých záväzkov a iných krátkodobých finančných výpomocí (Účtová trieda
2) – účtovanie bežných bankových úverov a eskontných úverov, záväzky v účtovej skupine 23,
účtovanie vydaných krátkodobých dlhopisov a ostatných krátkodobých finančných výpomocí,



13. Účtovanie krátkodobého finančného majetku (Účtová trieda 2) – Krátkodobý finančný majetok
– účtovanie krátkodobých majetkových cenných papierov na obchodovanie, vlastných akcií a
obchodných podielov, krátkodobých dlhových cenných papier na obchodovanie a držaných do doby
splatnosti.

Odporúčaná literatúra:
ANDOR, Á. – TÓTH, M. Számvitel 2021. Budapest: Vezinfó Kiadó, 2021. 198 s. ISBN
9786155085895
BOJŇANSKÝ, J. – KRAJČÍROVÁ, R. – FERENCZI VAŇOVÁ, A. 2017. Dane
podnikateľských subjektov. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 252 s.
ISBN978-80-552-1670- 6.
BORBÉLY, K. – STION, Zs. – TÓTH, Á. Számvitel I. – 1. vyd. – Győr: Universitas-Győr
CENIGOVÁ, A. 2020. Podvojné účtovníctvo podnikateľov. Praktická príručka. 19.vydanie.
Bratislava: Ceniga, 650 s. ISBN 978-80-973274-1-5.
GYURIÁN, N. – KÚTNA, A. 2016. Účtovníctvo 2: zbierka príkladov. Komárno : Univerzita J.
Selyeho. ISBN 978-80-8122-184-2
GYURIÁN, N. – KÚTNA, A. 2018. Účtovníctvo 2; Komárno : Univerzita J. Selyeho, 160 s.,
ISBN 978-80-8122-285-6
GYURIÁN, N. – TÓBIÁS KOSÁR, S. 2015 Účtovníctvo 2. Komárno : Univerzita J. Selyeho,
106 s., ISBN 978-80-8122-121-7.
HACHEROVÁ, Ž. – LÁTEČKOVÁ, A. – KOŠOVSKÁ, I. 2009. Účtovníctvo podnikateľov.
Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 259 s. ISBN 978-80-552-0293-8.
KARDOS, P. A számvitel nagy kézikönyve - 1. vyd. - Budapest : CompLex Kiadó, 2007. - 979 s.
- ISBN 978 963 224 929 2.
KOŠOVSKÁ, I., FERENCZI VAŇOVÁ, A. and VÁRYOVÁ, I. 2018. Základy účtovníctva:
(zbierka úloh). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 214 s. ISBN
978-80-552-1807-6.
LÁTEČKOVÁ, A. – KOŠOVSKÁ, I., ŠKORECOVÁ. E. 2016. Účtovníctvo podnikateľov. Nitra:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 228 s. ISBN 978– 80– 552– 1549– 5
Nonprofit Kft., 2018. - 206 s. – ISBN 978-615-5776-17-5.
ŠLOSÁROVÁ, A. a kolektív 2016. Účtovníctvo. Wolters Kluwer, 296 s. ISBN
978-80-816-8444-9
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení iných zákonov
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
Zákon č. 251/2012 o verejných vodovodoch a kanalizáciách
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23 054/2002– 92, ktorým sa stanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v
sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4455/2003 – 92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej
závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie v znení
neskorších predpisov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:



slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
- 60% záťaž - účasť na prednáškach, príprava na skúšku,
- 40% záťaž - účasť na seminároch, riešenie praktických príkladov, precvičovanie získaných
vedomostí, štúdium literatúry a zákonov, príprava seminárnej práce, písomné previerky

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 147

A B C D E FX

8.16 17.69 21.09 23.13 26.53 3.4

Vyučujúci: Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.., PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.., Ing.
Norbert Gyurián, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
UCT3/22

Názov predmetu: Účtovníctvo 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: KEK/PHMeb/UCT1/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu sa skladajú z 4 častí, a to z priebežných
hodnotení, skupinovej seminárnej práce, aktívnej účasti na seminároch a zo záverečnej skúšky.
Priebežné hodnotenie (20 bodov): pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné, aby študenti
mali možnosť získať na základe určitej časti prebratého učiva počas semestra celkový prehľad o
získaných vedomostiach prostredníctvom viacerých čiastkových previerok. Priebežné hodnotenie
sa realizuje písomnou previerkou štyrikrát počas semestra, po prebratí vopred určených kapitol
osnovy, pri každej ktorej je možné dosiahnuť maximálne 5 bodov (spolu za štyri priebežné
písomné hodnotenia 20 bodov za semester).
Aktívna účasť na seminároch (10 bodov): podmienkou získania bodov za aktívnu účasť, je
potrebná účasť na minimálne 10 seminároch počas semestra. Maximálne hodnotenie 10 bodov
je možné získať počas týchto seminárov, aj aktívnym prístupom k riešeniu účtovných prípadov a
komplexných úloh, ako aj aktívnym zapojením sa do riešenia praktických zadaní.
Seminárna práca (10 bodov) : seminárna práca sa vypracováva skupinovo, pričom jej cieľom
je analýza súvahy a výkazu ziskov a strát vybraného podniku z hľadiska účtovných tried, ktoré
tvoria podstatu a predmet osnovy predmetu Účtovníctvo 3. Semestrálna práca sa vypracováva
písomne v rozsahu 5-10 strán, priebežne počas semestra.
Záverečné hodnotenie (60 bodov): pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné zvládnuť
písomnú záverečnú previerku vo forme písomnej skúšky, ktorá sa skladá z teoretických otázok a
praktických účtovných príkladov. Pre úspešné zvládnutie písomného testu je potrebné dosiahnuť
z maximálneho počtu bodov 60 minimálne 30 bodov (bez bodov z priebežného hodnotenia,
aktívnej účasti na seminárov a seminárnej práce). Študentovi, ktorý nedosiahne minimálne 30
bodov z písomného testu, t. j. skúšky bude udelené hodnotenie predmetu FX – nedostatočne.
Celkové hodnotenie: celkové hodnotenie predstavuje sumu hodnotení získaných študentom za
hodnotené obdobie, ako súčet bodov za priebežné hodnotenie, aktívnu účasť na seminároch,
seminárnu prácu a záverečné hodnotenie. Povinnosťou študenta je úspešne absolvovať záverečnú
písomnú previerku ako aj aktívna účasť na 80 % seminárov. Celkový výsledok sa stanoví v
súlade s internými predpismi UJS (Študijný poriadok UJS) podľa klasifikačnej stupnice:
A – výborne (90-100%),
B – veľmi dobre (80-89%),
C – dobre (70-79%),



D – uspokojivo (60-69%),
E – dostatočne (50-59%),
FX – nedostatočne (0-49%). Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa
menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent disponuje poznatkami o účtovaní majetku a záväzkov účtovej triedy 3 – Zúčtovacie
vzťahy, 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky, 5 – Náklady a 6 – Výnosy. Študent disponuje po
absolvovaní predmetu nasledujúcimi znalosťami:
- je schopný vysvetliť základnú klasifikáciu zúčtovacích vzťahov a kapitálových účtov v
nadväznosti na zákon o účtovníctve,
- je schopný charakterizovať a obsahovo vymedziť klasifikáciu nákladov a výnosov,
- pozná a ovláda základné pojmy a súvislosti z oblastí financií a účtovníctva, finančných
produktov a trhov, štruktúru účtovných výkazov a procesy účtovania, základy finančného a
účtovného myslenia,
- má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku.
Zručnosti:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
- rozoznáva podstatu a význam účtovania zúčtovacích vzťahov, kapitálových účtov, nákladov a
výnosov,
- vie zaúčtovať všetky náležitosti účtovných prípadov, s ktorými sa pri vedení účtovnej agendy
stretáva účtovná jednotka v podnikateľskej praxi v súvislosti s účtovými triedami 3 – Zúčtovacie
vzťahy, 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky, 5 – Náklady a 6 – Výnosy,
- pozná postupy a metodiku účtovania účtových prípadov z podnikateľskej praxe v nadväznosti
na účtové triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy, 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky, 5 – Náklady a 6
– Výnosy,
- má teoretické vedomosti zo štruktúrovaných vecných problémov a metodiky ich účtovania,
zručnosti a návyky v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy, 4 - Kapitálové účty a dlhodobé
záväzky, 5 – Náklady a 6 – Výnosy,
- pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné
súvislosti, formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a
prijíma rozhodnutia,
- je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov.
Kompetencie:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu:
- je zručný v účtovaní účtových prípadov spojených s účtovými triedami 3 – Zúčtovacie vzťahy, 4
- Kapitálové účty a dlhodobé záväzky, 5 – Náklady a 6 – Výnosy,
- má schopnosť klasifikovať záväzky, pohľadávky, vlastné a cudzie zdroje financovania, náklady
a výnosy,
- má skúsenosti s praktickým zaúčtovaním vybraných účtovných prípadov v kontexte zúčtovacích
vzťahov, nákladov, výnosov a zdrojov financovania,
- ovláda súvzťažnosti medzi jednotlivými účtami účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy, 4 -
Kapitálové účty a dlhodobé záväzky, 5 – Náklady a 6 – Výnosy,
- je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia,
- v hospodárskej organizácii na pracovnej pozícii ekonóma organizuje, riadi a kontroluje
hospodársku činnosť podľa svojej kvalifikácie.

Stručná osnova predmetu:



1. Zúčtovacie vzťahy (účtovná trieda 3) – vymedzenie a štruktúra. Pohľadávky a záväzky z
obchodného styku. Zmenky – zmenkové obchody, druhy zmeniek. Účtovanie vlastných zmeniek –
zmenky na inkaso, zmenky na úhradu. Účtovanie cudzích (eskontných) zmeniek.
2. Účtovanie preddavkov podnikateľov. Účtovanie prijatých preddavkov. Účtovanie poskytnutých
preddavkov.
3. Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami za vykonanú prácu. Zúčtovacie vzťahy voči spoločníkom a
členom družstiev zo závislej činnosti. Odmeny členov štatutárnych orgánov. Zúčtovanie s orgánmi
sociálneho a zdravotného poistenia.
4. Dane a dotácie. Metodika účtovania DPH. Účtovanie spotrebných daní komodít používaných na
výrobné účely a na predaj. Účtovanie nákladových daní a poplatkov.
5. Daň z príjmov právnických osôb – vymedzenie vo väzbe na účtovníctvo. Dôvody transformácie
účtovného výsledku hospodárenia na základ dane. Metodika účtovania dane z príjmov splatnej.
Domeranie a splatenie dane z príjmov splatnej. Podstata a účtovanie odloženej dane z príjmov.
6. Dotácie – vymedzenie. Účtovanie poskytnutia a použitia dotácie na úhradu nákladov v jednom
resp. viacerých rokoch.
7. Vymedzenie a podstata časového rozlíšenia nákladov a výnosov. Účtovanie nákladov budúcich
období. Účtovanie výnosov budúcich období. Účtovanie výdajov budúcich období. Účtovanie
príjmov budúcich období.
8. Účtovanie opravných položiek k pohľadávkam. Metodika účtovania tvorby a zrušenia opravnej
položky, ak ju dlžník úplne resp. čiastočne splatil.
9. Vymedzenie vlastného imania (účtovná trieda 4) . Účtovanie základného imania v obchodnej
spoločnosti pri jeho upisovaní. Účtovanie peňažných a nepeňažných vkladov zakladateľov
(akcionárov) pri vstupe do obchodnej spoločnosti. Pohyb základného imania a jeho zápis do
Obchodného registra.
10. Účtovanie o výsledku hospodárenia pri rozdelení zisku a pri úhrade straty.
11. Rezervy – vymedzenie a druhy rezerv. Metodika účtovania tvorby, použitia a zrušenia
zákonných a ostatných rezerv. Účtovanie rezerv na lesnú pestovnú činnosť. Účtovanie rezerv na
záručné a servisné opravy.
12. Vymedzenie a členenie nákladov v účtovníctve (účtovná trieda 5). Rámcové zásady pri účtovaní
nákladov. Analytická evidencia nákladov.
13. Vymedzenie a členenie výnosov v účtovníctve (účtovná trieda 6). Rámcové zásady pri účtovaní
výnosov. Analytická evidencia výnosov.

Odporúčaná literatúra:
CENIGOVÁ, A. 2020. Podvojné účtovníctvo podnikateľov. Praktická príručka. 19.vydanie.
Bratislava: Ceniga, 650 s. ISBN 978-80-973274-1-5.
SOUKUPOVÁ, B. – ŠLOSÁROVÁ, A. – BAŠTINCOVÁ, A. Účtovníctvo. Bratislava: Iura
Edition. 2004. 638 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-020-X.
ŠLOSÁR, R. – ŠLOSÁROVÁ, A. Podvojné účtovníctvo podnikateľov po vstupe
Slovenskej republiky do Eurozóny. Bratislava: Iura Edition, 2009. 226 s. Ekonómia. ISBN
978-80-8078-282-5.
TÓBIÁS KOSÁR, S. – GYURIÁN, N. - Účtovníctvo 3, Univerzita J. Selyeho - Ekonomická
fakulta, Komárno, 2014, ISBN 978-80-8122-108-8 .
TÓBIÁS KOSÁR, S.: Podvojné účtovníctvo podnikateľov podľa účtových tried 3 až 9 - 1. vyd. -
Komárno : Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta, 2015. 100 s. ISBN 978-80-8122-142-2.
ŠLOSÁROVÁ, A. a kolektív 2016. Účtovníctvo. Wolters Kluwer, 296 s. ISBN
978-80-816-8444-9
LÁTEČKOVÁ, A. – KOŠOVSKÁ, I., ŠKORECOVÁ. E. 2016. Účtovníctvo podnikateľov. Nitra:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 228 s. ISBN 978– 80– 552– 1549– 5
HACHEROVÁ, Ž. – LÁTEČKOVÁ, A. – KOŠOVSKÁ, I. 2009. Účtovníctvo podnikateľov.
Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 259 s. ISBN 978-80-552-0293-8.



ANDOR, Á. – TÓTH, M. Számvitel 2021. Budapest: Vezinfó Kiadó, 2021. 198 s. ISBN
9786155085895
BORBÉLY, K. – STION, Zs. – TÓTH, Á. Számvitel I. – 1. vyd. – Győr: Universitas-Győr
Nonprofit Kft., 2018. - 206 s. – ISBN 978-615-5776-17-5.
KARDOS, P. A számvitel nagy kézikönyve - 1. vyd. - Budapest : CompLex Kiadó, 2007. - 979 s.
- ISBN 978 963 224 929 2.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení iných zákonov
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
Zákon č. 251/2012 o verejných vodovodoch a kanalizáciách
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23 054/2002– 92, ktorým sa stanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v
sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4455/2003 – 92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej
závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie v znení
neskorších predpisov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
- 60% záťaž - účasť na prednáškach, príprava na skúšku,
- 40% záťaž - účasť na seminároch, riešenie praktických príkladov, precvičovanie získaných
vedomostí, štúdium literatúry a zákonov, príprava seminárnej práce, písomné previerky

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 142

A B C D E FX

18.31 19.01 15.49 20.42 26.06 0.7

Vyučujúci: Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.., Mgr. Annamária Zsigmondová,
PhD.., PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/
UPM/22

Názov predmetu: Úvod do projektového manažmentu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a úspešného absolvovania predmetu sa skladá z dvoch častí.
1.Aaktívna účasť na riešení praktických úloh (40 bodov) – k úspešnému zvládnutiu predmetu
je potrebné jednotlivo, príp. skupinovo vypracovať praktické zadania (individuálne práce na
základe teoretických poznatkov, skupinové riešenie prípadových štúdií). Praktické riešenia sa
vypracúvajú písomne. Spolu za všetky praktické zadania je možné získať 40 bodov.
2. Záverečné hodnotenie (60 bodov) - pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné zvládnuť
písomnú záverečnú previerku vo forme písomnej skúšky, ktorá sa skladá z teoretických
a praktických otázok. Pre úspešné zvládnutie písomného testu je potrebné dosiahnuť z
maximálneho počtu bodov 60 minimálne 30 bodov (bez bodov za riešenie praktických úloh)
Celkové hodnotenie: celkové hodnotenie predstavuje sumu hodnotení získaných študentom
za hodnotené obdobie, ako súčet bodov za riešenie praktických úloh a záverečné hodnotenie.
Celkový výsledok sa stanoví v súlade s internými predpismi UJS (Študijný poriadok UJS) podľa
klasifikačnej stupnice:
A – výborne - 90 -100%,
B –veľmi dobre - 80 -89%,
C – dobre - 70 -79%,
D – uspokojivo - 60 - 69%,
E– dostatočne - 50 -59%.
FX – nedostatočne – 0 -49 %. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa
menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
V záujme dosiahnutia strategických cieľov, ktoré sa líšia od denných operatívnych úloh, sa
musia organizácie prispôsobovať stálym zmenám. Po absolvovaní predmetu študenti poznajú
proces plánovania a riešenia projektov. Po absolvovaní predmetu študenti rozoznávajú úlohy
manažovania v teórii a praxi.
Vedomosti:
Študent disponuje po absolvovaní predmetu nasledujúcimi znalosťami:
- Pozná pravidlá a etické štandardy práce teamovej a projektovej práce, spolupráce v
organizáciách a projektového manažmentu.



- Disponuje základnými manažérskymi a organizačnými poznatkami, poznatkami potrebných pre
prípravu, založenie a riadenie projektov a malých a stredných podnikov.
Zručnosti:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
- Plánuje a organizuje hospodársku činnosť a projekty, riadi a kontroluje malé podniky a
hospodárske organizácie,
- Podieľa sa na projektoch a skupinovom riešení problémov, po získaní praktických vedomostí,
riešenie menších problémov/projektov aj riadi a kontroluje.
Kompetencie:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu:
- Ako člen projektových tímov, skupinovej práce a organizačných jednotiek plní zverené úlohy
samostatne a zodpovedne.
- Samostatne prednáša a vedie debaty. Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na
odborných fórach v rámci obchodnej organizácie aj mimo nej.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy projektu a projektového manažmentu
2. Členenie a špecifiká projektov, role manažéra projektu
3. Formovanie projektového tímu a jeho vedenie
4. Úspešnosť a udržateľnosť projektu, ukazovatele úspešnosti projektov
5. Aktéri projektu a ich manažovanie
6. Manažment projektu a projektový cyklus
7. Proces prípravy projektov
8. Nástroje a techniky organizovania projektov
9. Kľúčové procesy plánovania projektu
10. Riadenie projektu a ukončenie projektu
11. Organizačné štruktúry v rámci riešenia projektu
12. Manažment rizík projektu
13. Projektový marketing

Odporúčaná literatúra:
1. BENCSIK, A. Menedzsment- és projekttechnikák. Veszprém: Pannon Kiadó, 2005. 438 s.
ISBN 978-963-9495-68-9
2. BENCSIK, A. Change, Project, Knowledge : Symbiosis of change and project management
to build knowledge management system . Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing,
2012. 188 s. ISBN 978-3-659-21658-9.
3. CLELAND, D. – IRELAND, L. Project Management: Strategic Design and Implementation.
New York: McGraw-Hill Professional, 2007. ISBN 978-007-1471-60-2
4. GÖRÖG, M. A projektvezetés mestersége. Budapest: AULA Kiadó, 2007. 376 s. ISBN
978-963-9478-5-72
5. HENCZI L. – MURVAI L. Projekttervezés és projektmenedzsment. Saldó Kiadó Zrt., 2012.
184 s. ISBN 978-963-6384-09-8
6. KREMEŇOVÁ, I. Projektový manažment. Bratislava: EDIS, 2009. 442. s.
ISBN978-805-5401-48-5
7. MAJTÁN, M. Projektový manažment. Bratislava: Sprint dva, 2009. 299. s.
ISBN978-808-9393-05-3
8. PMBOK ® Guide (2019): Projektmenedzsment útmutató. Akadémiai Kiadó, Budapest. 6
kiadás, ISBN 978-963-454-351-0. 676 o.
9. TAKÁCS, L. (2010): Projekt menedzsment. Universitas-Győr, Győr. 146 o.
10. VIDA, K. Projektmenedzsment útmutató: Projektmenedzsereknek, projektmenedzserektől.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2019. 678 s. ISBN 978-963-454-351- 0.



11. WONG, Y. Nyolc nélkülözhetetlen humán készség a projektmenedzsmentben : Hogyan
oldjuk meg csoportvezetőként a leggyakoribb humánerő-problémákat? Budapest : Pallas Athéné
Könyvkiadó, 2019. 309 s. - ISBN 978-615-5884-30-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
- 60% záťaž - účasť na prednáškach, príprava na skúšku,
- 40% záťaž - účasť na seminároch, riešenie praktických príkladov, precvičovanie získaných
vedomostí, štúdium literatúry, písomné previerky

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 116

A B C D E FX

20.69 31.9 34.48 8.62 1.72 2.59

Vyučujúci: prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.., PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
VSE/22

Názov predmetu: Všeobecná ekonomika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 8..

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: KEK/PHMeb/EKO1/22 a KM/PHMeb/TOM/22KM/PHMeb/MRK/22
a KJP/PHMeb/ZOK/22 a KMAT/PHMeb/STA2/22 a KMAT/PHMeb/STA1/22 a KMAT/PHMeb/
MAT3/22 a KMAT/PHMeb/MAT2/22 a KMAT/PHMeb/MAT1/22 a KINF/PHMeb/INF1/22 a
KEK/PHMeb/ZAD/22KEK/PHMeb/UCT3/22 a KEK/PHMeb/UCT2/22 a KEK/PHMeb/UCT1/22
a KEK/PHMeb/PFN/22 a KEK/PHMeb/PHS/22 a KEK/PHMeb/HPO/22 a KEK/PHMeb/FEA/22
a KEK/PHMeb/HOP2/22 a KEK/PHMeb/HOP1/22 a KEK/PHMeb/BSE/22 a KEK/PHMeb/
EKO4/22 a KEK/PHMeb/EKO3/22 a KEK/PHMeb/EKO2/22 a

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet štátnej skúšky môže absolvovať študent v harmonogramom štúdia určenom termíne,
ktorý pri kontrole štúdia splnil povinnosti stanovené v študijnom programe.
Na ústnej štátnej skúške študent preukazuje vedomosti a zručnosti zo svojho odboru vrátane
interdisciplinárnych väzieb a reflexie rozvoja príslušných vedných odborov. Preukáže, že vie
komunikovať vedomosti, informácie, koncepty, problémy a riešenia odbornému aj laickému
publiku.
Štátna skúška sa realizuje formou kolokvia pred komisiou štátnej skúšky a študent bude
hodnotený na klasifikačnej stupnici A až FX. Známka sa bude započítavať do celkového
hodnotenia štátnej skúšky. Hodnotenie na základe ústneho skúšania sa bude realizovať podľa
klasifikačnej stupnice: A – 100 - 91%, B – 90 - 81%, C – 80 - 71%, D – 70 - 61%, E – 60 - 50%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50%. Rozhodnutie o výsledku vyhlási predseda
komisie verejne.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
- študent získal vedomosti z oblastí prezentovaných v rámci povinných a profilových predmetov
študijného programu,
- študent vie zadefinovať a vlastnými slovami interpretovať základné pojmy, vysvetliť a popísať
základné procesy, popísať a aplikovať základné metódy z oblastí uvedených v stručnej osnove
predmetu,
- študent dokáže analyzovať a hodnotiť doterajší stav poznatkov vo svojom odbore.
Schopnosti:
- študent dokáže prezentovať svoje odborné vedomosti,
- študent dokáže odovzdávať poznatky,
- študent vie syntetizovať a aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky,



- študent má rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať, čo mu umožňuje pokračovať v ďalšom
štúdiu.
Kompetentnosti:
- študent vie prejaviť svoju jazykovú a odbornú kultúru pri ústnej skúške,
- študent vie použiť získané vedomosti v širších kontextoch,
- študent dokáže implementovať a syntetizovať nadobudnuté poznatky v praxi,
- študent dokáže tvorivo použiť vedomosti pri riešení zadaných úloh, analyzovať problém a
syntetizovať nové riešenie,
- študent je schopný odpovedať na otázky komisie na požadovanej úrovni.

Stručná osnova predmetu:
I. Mikroekonómia
II. Makroekonómia
III. Medzinárodná ekonomika
IV. Komparatívna ekonomika
V. Podnikové financie
VI. Účtovníctvo

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra sa nachádza v informačných listoch okruhov/predmetov štátnej skúšky.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
Záťaž študenta: 90% - domáca príprava na štátnu skúšku, 10% - účasť na štátnej skúške
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Zodpovedá aktuálne zostavaná štátnicová komisia vymenovaná Dekanom FEI

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 68

A B C D E FX

33.82 16.18 22.06 14.71 8.82 4.41

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
ZAD/22

Názov predmetu: Základy daňovníctva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 0s / 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu sa skladá z 3 častí, a to z vypracovania
individuálnej semestrálnej práce, aktívnej účasti na seminároch a z písomnej skúšky.
Semestrálna práca (30 bodov): Semestrálna práca sa vypracováva individuálne, pričom tematika
semestrálnych prác je meritórne zameraná na jednu z tém, ktoré budú preberané na seminároch
v priebehu semestra. Semestrálna práca sa vypracováva písomne v rozsahu 5-10 strán. Povinné
zložky semestrálnej práce:
- Teoretická časť: krátka charakteristika vybranej témy.
- Praktická časť: analýza súčasného stavu a trendov v oblasti vybranej témy zdaňovania.
Hodnotiace kritériá:
- teoretická časť (5 bodov),
- praktická časť (5 bodov),
- prepracovanosť obsahu a formy (10 bodov).
Aktívna účasť na seminároch (10 bodov): podmienkou získania bodov za aktívnu účasť, je
potrebná účasť na seminároch počas semestra. Maximálne hodnotenie 10 bodov je možné získať
aj aktívnym prístupom k riešeniu praktických zadaní.
Záverečné hodnotenie (60 bodov): pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné zvládnuť
previerku vo forme písomnej skúšky, ktorá sa skladá z teoretických otázok a praktických
príkladov. Pre úspešné zvládnutie písomnej skúšky je potrebné dosiahnuť, z maximálneho počtu
bodov 60, minimálne 30 bodov (bez bodov z priebežného hodnotenia, t.j. z aktívnej účasti na
seminároch a seminárnej práce). Študentovi, ktorý nedosiahne minimálne 30 bodov z písomného
testu, t. j. skúšky bude udelené hodnotenie predmetu FX – nedostatočne.
Celkové hodnotenie: predstavuje sumu hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie,
ako súčet bodov za semestrálnu prácu, aktívnu účasť na seminároch a záverečné hodnotenie.
Hodnotenie predmetu sa stanoví v súlade s internými predpismi UJS (Študijný poriadok UJS)
podľa klasifikačnej stupnice:
A – výborne (90-100%)
B – veľmi dobre (80-89%)
C – dobre (70-79%)
D – uspokojivo (60-69%)
E – dostatočne (50-59%)



FX – nedostatočne (0-49%)
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Absolvent predmetu Základy daňovníctva disponuje so základnými znalosťami z problematiky
všeobecného zdaňovania.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku.
Má osvojené základné teórie a charakteristiky mikro- a makroúrovne ekonomiky, ovláda
základné metódy zberu informácií, matematické metódy a metódy štatistickej analýzy.
Zručnosti:
Študent ovláda základné pojmy v oblasti daňovníctva po úspešnom absolvovaní predmetu.
Pozná osobitosti daní vyrubených a vyberaných na území Slovenskej republiky. Ovláda výpočet
mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti a možnosti vysporiadania dane na konci
zdaňovacieho obdobia.
Pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné súvislosti,
formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a prijíma
rozhodnutia.
Študent je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov.
Kompetencie:
Má základný odborný nadhľad na daňovú sústavu Slovenskej republiky v koncepčnej a
teoretickej rovine.
Samostatne aplikuje metodiku výpočtu mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti a
vysporiadania dane na konci zdaňovacieho obdobia.
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
Ako člen projektových tímov, skupinovej práce a organizačných jednotiek plní zverené úlohy
samostatne a zodpovedne.

Stručná osnova predmetu:
1 . Dejiny zdaňovania.
2. Základné pojmy zdaňovania.
3. Zásady vyberania a správy daní.
4. Hlavné a vedľajšie daňové náležitosti.
5. Sadzby dane.
6. Daňová sústava Slovenskej republiky.
7. Zákon o daniach z príjmov.
8. Daň z príjmov fyzických osôb – charakteristika, vymedzenie skupín zdaniteľných príjmov.
9. Príjmy zo závislej činnosti – charakteristika, osobitosti.
10. Metodika výpočtu mesačných preddavkov pri príjmoch zo závislej činnosti.
11. Príklady na výpočet mesačných preddavkov pri príjmoch zo závislej činnosti.
12. Metodika výpočtu ročnej daňovej povinnosti a vysporiadanie dane pri príjmoch zo závislej
činnosti.
13. Komplexný príklad.

Odporúčaná literatúra:
SCHULTZOVÁ, A. Daňovníctvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. 400 s. ISBN
978-80-7552-509-3.
BOJŇANSKÝ, J. – KRAJČÍROVÁ, R. – FERENCZI VAŇOVÁ, A. (2017). Dane
podnikateľských subjektov. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 252 s.
ISBN978-80-552-1670-6.



CSÁSZÁR, Z. – CSÁTALJAY, Zs. – EGRI-RETEZI, K. – FUTÓ, G. – HORVÁTHNÉ SZABÓ,
R. – KOVÁCS, F. Adózás 2021. Budapest: Vezinfó Kiadó, 2021. 224. s. ISBN 9786155085864
SZÉLES, Zsuzsanna: Vállalati adózás. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2011. 96 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
- 60% záťaž - účasť na seminároch, príprava na skúšku,
- 40% záťaž - riešenie praktických príkladov, precvičovanie získaných vedomostí, štúdium
literatúry, príprava seminárnej práce.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 417

A B C D E FX

24.22 19.18 19.18 17.99 17.27 2.16

Vyučujúci: Ing. Norbert Gyurián, PhD.., Ing. Angelika Kútna, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
ZEZ/22

Názov predmetu: Základy ekonómie zdravotníctva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 5 / 0 Za obdobie štúdia: 65 / 0
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6., 8.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu pozostáva z 3 častí: priebežné hodnotenie, aktívna
účasť na seminárnych hodinách a písomná skúška.
Priebežné hodnotenie (20 bodov): Priebežným hodnotením je možné počas semestra získať
maximálne 20 bodov vo forme písomnej semestrálnej práce v rozsahu 5-10 strán, ktorú študent
vypracuje na jednu z tém vyhlásených vyučujúcim.
Aktívna účasť(10 bodov): Podmienkou pre získanie bodov za aktívnu účasť je účasť na
seminárnej hodine počas semestra. Maximálny počet bodov, t.j. 10 bodov, je možné získať aj
aktivitou.
Písomná skúška (70 bodov): K úspešnému absolvovaniu predmetu je potrebná písomná skúška.
K úspešnému absolvovaniu písomnej skúšky je potrebné získať minimálne 35 z maximálne 70
bodov (bez bodov za priebežné hodnotenie a aktívnu účasť). Študent, ktorý nedosiahne aspoň 35
bodov z písomnej skúšky, získa hodnotenie FX-nedostatočný.
Celkové hodnotenie: Celkové hodnotenie zahŕňa dosiahnuté výsledky študentov, t.j. súčet
bodov získaných priebežným hodnotením, aktívnou účasťou a písomnou skúškou. Celkové
hodnotenie sa určuje v súlade s vnútornými predpismi UJS (Študijný poriadok UJS) na základe
klasifikačných stupňov:
A - výborne (90-100%),
B - veľmi dobre (80-89%),
C - dobre (70-79%),
D - uspokojivo (60-69 %),
E - dostatočne (50-59 %),
FX - nedostatočne (0-49%).
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Predmet prezentuje aplikovateľnosť ekonomických zásad, resp. obmedzenia a problémy ich
aplikovateľnosti v oblasti zdravotníctva. Jeho ústrednou témou je efektívne prideľovanie zdrojov,
ktoré je základom rozhodovania na makroúrovni (zdravotnej politiky), ako aj na mikroúrovni
(zdravotnej organizácie). Jeho cieľom je rozvíjať ekonomické myslenie študentov ekonomického
zamerania, ktorí sa zaujímajú o oblasť zdravotníctva.
Vedomosti:



Študent ovláda základné pojmy ekonómie zdravotníctva po úspešnom absolvovaní predmetu.
Osvojí si pojmy, teórie, procesy a charakteristiky jedinečnej oblasti ekonómie (ekonómie
zdravotníctva), pozná určujúce ekonomické skutočnosti.
Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku.
Má osvojené základné teórie a charakteristiky mikro- a makroúrovne ekonomiky, ovláda
základné metódy zberu informácií, matematické metódy a metódy štatistickej analýzy.
Zručnosti:
Pomocou naučených teórií a metód skúma, systematizuje a analyzuje fakty a základné súvislosti,
formuluje nezávislé závery a kritické poznámky, predkladá návrhy na rozhodovanie a prijíma
rozhodnutia.
Dokáže určiť komplexné dôsledky ekonomických procesov a organizačných udalostí.
Kompetencie:
Má základný odborný nadhľad na zdravotníctvo v koncepčnej a teoretickej rovine, na jeho
jedinečnosť z ekonomického hľadiska, ktorý dokáže aplikovať v analytických situáciách.
Je zodpovedný za svoje analýzy, závery a rozhodnutia.
Ako člen projektových tímov, skupinovej práce a organizačných jednotiek plní zverené úlohy
samostatne a zodpovedne.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné ekonomické pojmy.
2. Predmet ekonómie, hlavné formy ekonomickej organizácie: zvyk, trh, štát.
3. Zhrnutie prvkov ekonomického prístupu.
4. Fungovanie trhového mechanizmu, faktory dopytu, užitočnosť, hraničný úžitok, indiferenčné
krivky, optimálne spotrebiteľské rozhodnutie.
5. Charakteristiky strany ponuky, produkčná funkcia, druhy a typy nákladov, bod zvratu.
6. Úloha štátu.
7. Monopoly, externality, verejné statky, spoločné zdroje, nástroje štátnej regulácie.
8. Uplatňovanie ekonomického prístupu vo fungovaní systémov zdravotnej starostlivosti, význam
controllingu.
9. Povaha zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti.
10. Ekonomické prostriedky presadzovania cieľov zdravotnej politiky.
11. Ekonomika zdravotného poistenia verzus sociálne zabezpečenie.
12. Ekonomické základy získavania a alokácie zdrojov v zdravotníctve.
13. Analýza nákladov v zdravotníctve, kalkulácia variabilných nákladov, analýza nákladov v
zdravotníckych organizáciách, aplikácia kalkulácie variabilných nákladov na zlepšenie priaznivého
výsledku hospodárenia.

Odporúčaná literatúra:
1. GULÁCSI, L. Egészséggazdaságtan és technológiaelemzés. Budapest: Medicina Könyvkiadó.
2012. ISBN 978 963 226 359 5.
2. GARAJ, E. – NOVÁK, T. Az egészségügy finanszírozása és főbb gazdasági módszerei.
[online]. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2020.
3. OZOROVSKÝ, V. – VOJTEKOVÁ. I. et al. Zdravotnícky manažment a financovanie.
Bratislava: Wolters Kluwert, 2016. ISBN 978-80-9168-522-4.
4. ONDRUŠ, J. – ONDRUŠOVÁ, I. et al. Manažment a financovanie v zdravotníctve. Turany:
Tlačiareň P+M, 2017. ISBN 978-80-972535-9-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:



Rozloženie zaťaženosti študentov:
Seminárna hodina, príprava na seminárnu hodinu – 70% zaťaženia
Príprava na skúšku – 30% zaťaženia

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Ing. Norbert Gyurián, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/
ZHA/22

Názov predmetu: Základy hodnotovej analýzy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie predmetu pozostáva z 2 častí, a to aktívna účasť na seminárnych hodinách (prípadové
štúdie, riešenie úloh) a úspešné absolvovanie písomného testu na konci semestra. Hodnotenie
výkonu študenta je založené na súčte bodov nazbieraných počas semestra a bodov získaných na
skúške. Maximálny počet bodov je 100.
Aktívna účasť na prednáškach (50 bodov): S aktívnou účasťou na seminároch študent môže
nazbierať maximálne 50 bodov.
Záverečný test (50 bodov): Úspešné absolvovanie záverečného testu tvorí 50 % z hodnotenia
výkonu študenta.
Celkové hodnotenie (100 bodov): celkové hodnotenie predstavuje sumu hodnotení získaných
študentom za hodnotené obdobie, ako súčet bodov za aktívnu účasť na seminároch, a záverečný
test. Povinnosťou študenta je úspešne absolvovať záverečnú písomnú previerku ako aj aktívna
účasť na seminároch. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s internými predpismi UJS (Študijný
poriadok UJS) podľa klasifikačnej stupnice:
A – výborne - 90 -100%,
B –veľmi dobre - 80 -89%,
C – dobre - 70 -79%,
D – uspokojivo - 60 - 69%,
E– dostatočne - 50 -59%.
FX – nedostatočne – 0 -49 %.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
- pozná najbežnejšie techniky skupinovej tvorby a vie ich správne vybrať
- pozná podstatu a prvky hodnotovej analýzy ako metódy zvyšovania efektívnosti
- vie aplikovať prax funkčnej analýzy v rôznych oblastiach života
Zručnosti:
- dokáže systematicky a profesionálne aplikovať metodické a technické prostriedky
- osvojil si prístup hodnotovej analýzy, ktorý dokáže uplatniť v rôznych situáciách



- je schopný identifikovať problémy manažmentu a zvoliť správne nástroje na ich riešeniu
Kompetencie:
- zlepšuje sa schopnosť žiaka pracovať v skupinovej práci
- zlepšujú sa efektívne komunikačné a vyjednávacie schopnosti študenta,
- zlepšuje sa schopnosť žiaka riešiť problémy (rozpoznanie problémov, definícia, vývoj alternatív
riešenia, výber najlepšieho riešenia).

Stručná osnova predmetu:
1. Vznik a vývoj hodnotovej analýzy
2. Potenciál hodnotovej analýzy
3. Základné pojmy, kritériá, kategórie a proces hodnotovej analýzy
4. Kategórie hodnotovej analýzy. Metódy výberu tém
5. Dosiahnutie optimálneho technicko-ekonomickej hodnoty projektu, zvyšovanie hodnoty
projektu
6. Skupinové kreatívne techniky. Podmienky tímovej práce, aspekty jeho zloženia
7. Popis pracovného plánu hodnotovej analýzy, Typy pracovného plánu
8. Vzťah tímu s podnikovou organizáciou. Prostredie hodnotovej analýzy
9. Možné problémy tímovej práce a ich riešenie
10. Myslenie vo funkcii ako prístup
11. Matica vzťahu dopytu a funkcie
12. Zoskupovanie funkcií podľa F.A.S.T. - Technical F.A.S.T. diagram
13. Zoskupovanie funkcií podľa rodokmeňa – Customer F.A.S.T. diagram

Odporúčaná literatúra:
1. LAWRENCE D. M. Értékelemzés (Value Analysis) Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1973.
2. KÖRMENDI L. Értékelemzés. Saldo Zrt. Budapest. 2010 ISBN: 9789636383619
3. FODOR Á. A munkás, de csodálatos értékelemzés MicroVA Fejlesztő Bt, Budapest, 2007
4. SAVE International: VM Guide: A Guide to the Value Methodology Body of Knowledge.
2020. ISBN: 978-1735088013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
50% záťaž – aktívna účasť na seminároch
50% záťaž - príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/
ZMP/22

Názov predmetu: Základy manažérskeho poradenstva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5., 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie predmetu pozostáva z 2 častí, a to aktívna účasť na prednáškach a úspešné
absolvovanie písomného testu na konci semestra. Hodnotenie výkonu študenta je založené na
súčte bodov nazbieraných počas semestra a bodov získaných na skúške. Maximálny počet bodov
je 100.
Aktívna účasť na prednáškach (20 bodov): S aktívnou účasťou na prednáškach študent môže
nazbierať maximálne 20 bodov.
Záverečný test (80 bodov): Úspešné absolvovanie záverečného testu tvorí 80 % z hodnotenia
výkonu študenta.
Celkové hodnotenie (100 bodov): celkové hodnotenie predstavuje sumu hodnotení získaných
študentom za hodnotené obdobie, ako súčet bodov za aktívnu účasť na seminároch, a záverečný
test. Povinnosťou študenta je úspešne absolvovať záverečnú písomnú previerku ako aj aktívna
účasť na seminároch. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s internými predpismi UJS (Študijný
poriadok UJS) podľa klasifikačnej stupnice:
A – výborne - 90 -100%,
B –veľmi dobre - 80 -89%,
C – dobre - 70 -79%,
D – uspokojivo - 60 - 69%,
E– dostatočne - 50 -59%.
FX – nedostatočne – 0 -49 %.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s poslaním, osobitosťami a miestom poradenskej
profesie a odvetvia v sústave profesií, definujúcimi profesijnými trendmi, charakteristickými
kariérnymi modelmi a umožniť im zorientovať sa v najbežnejších a súčasných trhových služieb.
Témy predmetu boli zostavené tak, aby si študenti mohli urobiť ucelený obraz o tejto veľmi
zložitej problematike. Účelom prednášok je zodpovedať na základné otázky súvisiace s
poradenstvom.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:



- Aké sú najdôležitejšie základné otázky a koncepcie poradenstva?
- Aké sú strategické otázky zakladania poradenských spoločností a organizácií?
- Aké sú najznámejšie základné služby poradenstva?
- Aké sú známejšie funkčné oblasti a metodické služby poradenstva?
- Aké sú súvisiace a hraničné oblasti poradenstva a ich budúcnosť?
- Aká je budúcnosť poradenstva?
- Aké praktické skúsenosti možno čerpať z rôznych prípadov poradenstva?
Zručnosti:
- Študenti dostanú primeranú podporu na zlepšenie svojich komunikačných zručností súvisiacich
s poradenstvom.
- Pre účastníkov ponúkame program, v rámci ktorého sa nielen komunikujú informácie a fakty
súvisiace s poradenstvom, ale aj rozvoj praktických vedomostí a zručností prostredníctvom
(interaktívneho) procesu.
- Vzdelávanie vo veľkej miere stavia na individuálnej práci študentov.
Kompetencie:
- Študenti sa učia špecifikám interného a externého poradenstva.
- Získajte informácie o výzvach nezávislosti poradenstva.
- Spoznávajú osobitosti poradenskej práce v domácom i zahraničnom prostredí

Stručná osnova predmetu:
1. Základy poradenstva
2. Poradenský trh, aktéri poradenstva
3. Konzultačný proces
4. Psychológia poradenstva
5. Riadenie poradenstva
6. Marketing odborného poradenstva
7. Školenie a kvalifikácia konzultantov
8. Najznámejšie poradenské služby
9. Funkčné oblasti a metodické služby
10. Súvisiace a prihraničné oblasti
11. Poradenský štandard
12. Budúcnosť poradenstva
13. Záverečná skúška

Odporúčaná literatúra:
1. POÓR J. (szerk.). Menedzsment-tanácsadási kézikönyv. (Negyedik átdolgozott kiadás).
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2016. p 840. ISBN: 978 963 059 8125.
2. SZEINER ZS.-MURA L.- HORBULÁK ZS.-POÓR J. Menedzsment tanácsadási trendek a
szomszédos Szlovákiában. Vezetéstudomány, 2020. 51 (1), pp. 71-82. ISSN 0133-0179
3. GROSS, A.- SOLYMOSSY, E.-POÓR J. A nyugati menedzsment- tanácsadás változó
körvonalai. Marketing&Menedzsment, 2009. XLIII évf. 4. szám pp. 20-32.
4. FEACO. Survey of the European Management Consultancy. FEACO , Brussels, 46 p. ISBN:
978 883 293 323 9
5. KADLEČÍKOVÁ, M. - KAPSDORFEROVÁ, Z. KRAJČÍROVÁ, R. ŠAFÁRIKOVÁ,
J. (2017) Manažérske poradenstvo. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ISBN:
9788055217307

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:



80% záťaž – aktívna účasť na seminároch
20% záťaž - príprava na skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KJP/PHMeb/
ZOK/22

Názov predmetu: Základy odbornej komunikácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semester sa končí ústnou skúškou a odovzdaním zadania pre študentov. Ústnu skúšku môže
vykonať študent, ktorý v stanovenom termíne podal zadanie. Žiak so známkou nad 90 %,
známkou B 80 %, známkou C 70 %, známkou D 60 % a známkou E nad 50 % získa známku.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu sa študenti zoznámia s typmi a metódami komunikácie. Sú uvedené hlavné
pojmy a definície a študenti získajú hlbší prehľad o téme profesionálnej komunikácie.
Kurz prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich vedomostí, zručností a kompetencií v témach
načrtnutých v kurze:
Vedomosti
Má osvojené základné teórie a charakteristiky mikro a makroúrovne ekonomiky, ovláda základné
metódy zberu informácií, matematické metódy a metódy štatistickej analýzy.
Zručnosť
Po získaní praktických vedomostí a skúseností je schopný riadiť malý a stredný podnik alebo
organizačnú zložku v obchodnej organizácii.
kompetencie
Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod
2. Teória komunikácie
3. História komunikácie
4. Verbálna a neverbálna komunikácia
5. Komunikácia v písomnej forme
6. Kultúra a komunikácia
7. Stereotypy a sebakategorizácia
8. Vyjednávanie
9. Konflikty
10. Prednáška a prezentácia
11. Presvedčivá komunikácia



12. Motivácia v organizácii
13. Zhrnutie učiva, opakovanie

Odporúčaná literatúra:
1. PINK, H. D. – Motiváció 3.0, Ösztönzés másképp, HVG kiadó zrt, BP, 2010. 273 p., ISBN:
978-963-304-020-1
2. NEMÉNYINÉ, GY., O., Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben?, Akadémia kiadó, BP,
2008. 191 p., ISBN: 978-963-05-8347-3
3. BORGULYA, Á. – SOMOGYVÁRI, M., Kommunikáció az üzleti világban. Akadémia kiadó,
BP. 2009. 305p., ISBN: 978-963-05-8534-7
4. HOFMEISTER-TÓTH, Á. – MITEV, A., Üzleti Kommunikáció és tárgyalástechnika.
Akadémia kiadó, BP. 2010. 386 p., ISBN: 978-963-05-8532-3
5. MALOTA, E. – MITEV, A. Kultúrák találkozása. (Stret kultúr) Vydavateľstvo Alinea, Bp.
2013. 284 s. ISBN 978-615-5303-07-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
50% záťaž - účasť na seminároch a príprava na skúšku
50% záťaž - príprava zadania na odovzdanie, štúdium literatúry

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 631

A B C D E FX

34.39 25.67 19.33 9.98 7.77 2.85

Vyučujúci: Mgr. Dávid Szabó, PhD.., prof. Dr. József Poór, DSc..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KM/PHMeb/
ZPM/22

Názov predmetu: Základy personálneho manažmentu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5., 7.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Povinnosťou študenta je úspešne absolvovať záverečnú písomnú previerku v hodnote 100 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a
na hodnotenie E najmenej 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu majú študenti prehľad o fungovaní manažmentu ľudských zdrojov v
organizáciách. Po absolvovaní sú študenti schopní plánovať ľudské zdroje a spojiť manažment
ľudských zdrojov so strategickými cieľmi podniku.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosť:
Má osvojené základné teórie a charakteristiky mikro a makroúrovne ekonomiky, ovláda
základné metódy zberu informácií, matematické metódy a metódy štatistickej analýzy. Disponuje
základnými manažérskymi a organizačnými poznatkami, poznatkami potrebných pre prípravu,
založenie a riadenie projektov a malých a stredných podnikov.
Zručnosti:
Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny
hospodárskej politiky, odborných politík a legislatívy a ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
Po získaní praktických vedomostí a skúseností je schopný riadiť malý a stredný podnik alebo
organizačnú zložku v obchodnej organizácii.
Kompetencie:
Samostatne riadi, organizuje a riadi organizačnú zložku, pracovnú skupinu alebo obchodnú
spolčnosť, menšiu hospodáriacu organizáciu, pričom zodpovedá za organizáciu a zamestnancov.
Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.

Stručná osnova predmetu:
1. Význam a poslanie ľudských zdrojov
2. Firemná kultúra



3. Procesné riadenie osobnej činnosti
4. Rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadenie zmien
5. Kompetenčný model, nábor a umiestňovanie ľudí
6. Rozpoznať motivačné faktory u kandidátov
7. Efektívna pracovná komunikácia
8. Praktická výučba osobných pohovorov
9. Riadenie výkonnosti zamestnancov
10. Konflikty a násilie v práci.
11. Príprava a riadenie vzdelávacích projektov
12. Vodcovské schopnosti personalistu
13. Zhrnutie a diskusia o poznatkoch.

Odporúčaná literatúra:
1. Berde, Cs., Hajós, L. (2008). Emberi erőforrás gazdálkodás. Szaktudás Kiadó Ház
Farkas, F., Karoliny, M., László ,G., Poór, J. (2006): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv.
Akaprint Nyomdaipari Kft., ISBN 9632247248
2. Bokor, A., Szőts-Kováts, K., Csillag, S. (2014). Emberi erőforrás menedzsment. Saldo Zrt.,
ISBN 9789631968347
3. Karácsony, P. (2020). The new wawes in human resources management: Possibilities and
tendencies. Dunajská Streda, Szlovákia: TADO Production, ISBN: 9788081223532

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk

Poznámky:
Rozloženie záťaže študentov:
60% záťaž - prednášky a príprava na skúšky
40% záťaž - jednotlivé úlohy (štúdium literatúry)

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 139

A B C D E FX

33.09 20.14 24.46 12.23 9.35 0.72

Vyučujúci: prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.., Dr. habil. Ing. Peter Karácsony, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky

Kód predmetu:
KEK/PHMeb/
ZPO/22

Názov predmetu: Základy politológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 10s / 0s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené úspešným absolvovaním záverečnej písomnej
skúšky s maximálnym počtom bodov 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu
najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70
bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu sú študenti oboznámení so základnými pojmami a najdôležitejšími
súvislosťami politológie: s vývojom teórie politiky, s modernými pojmami politológie, s
jednotlivými politickými ideológiami, so špecifikami politických strán.
Predmet prispieva k nadobudnutiu nasledujúcich prvkov vedomostí, zručností a kompetencií v
témach načrtnutých v osnove predmetu:
Vedomosti:
• Pozná základné pojmy, fakty, hlavné charakteristiky a súvislosti poľnohospodárskej výroby a
ekonomiky poľnohospodárstva ako celku, príslušných aktérov ekonomiky poľnohospodárstva,
funkcie a procesy na domácej a medzinárodnej úrovni
• Má základnú odbornú slovnú zásobu z ekonómie v jazyku študijného programu a minimálne v
jednom cudzom jazyku
Zručnosti:
• Sleduje a interpretuje svetové ekonomické a medzinárodné obchodné procesy, zmeny
hospodárskej politiky, odborných politík a legislatívy a ich dopady a zohľadňuje ich vo svojich
analýzach, návrhoch a rozhodnutiach.
• Je schopný spolupracovať s predstaviteľmi iných odborov
Kompetencie
• Zodpovedá za dodržiavanie odborných, právnych a etických noriem a predpisov týkajúcich sa
práce a správania.
• Samostatne prednáša a vedie debaty. Samostatne a zodpovedne sa zúčastňuje práce na
odborných fórach v rámci obchodnej organizácie aj mimo nej.

Stručná osnova predmetu:
1. Čo je politika.
2. Politické prúdy I - Liberalizmus



3. Politické prúdy II. - Socializmus
4. Politické systémy (demokracia, diktatúra).
5. Štátne inštitúcie I.
6. Štátne inštitúcie II.
7. Ústava.
8. Voľby a volebné systémy.
9. Politická strana
10. Systémy politických strán.
11. Spoločnosť a politika I.
12. Spoločnosť a politika II.
13. Záujmové skupiny.

Odporúčaná literatúra:
1. LIĎÁK, J. – KOGANOVÁ, V.: Politológia, Bratislava:SOFA, 2004. 220 s. ISBN: 8089033385
2. BAYER, J.: A politikatudomány alapjai, Budapest: Napvilág Kiadó, 2000. 431 s. ISBN:
963-9082-97-X
3. BIHARI, M. – Pokol Béla: Politológia, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011. 647 s. ISBN:
978-963-19-6785-2
4. ALMOND, G. (at.al): Összehasonlító politológia, Budapest: Osiris Kiadó, 2006. 1084 s.
ISBN:963-389-717-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk a slovenský jazyk

Poznámky:
35% - účasť na prednáškach
65% - štúdium odbornej literatúry, príprava na písomné previerky a skúšku

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 373

A B C D E FX

10.46 17.96 20.11 28.69 20.64 2.14

Vyučujúci: István Jobbágy, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil: 8osoba zodpovedná za realizáciu študijného programuDr. habil. Ing. Renáta Hajabáč
Machová, PhD.machovar@ujs.sk


