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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Akademického senátu FAJ č. 2/2015 zo dňa 11. 11. 2015  

 

Program:  

1. Predstavenie nových členov AS FAJ  

2. Schválenie Mgr. Márie Spišiakovej, PhD. za novú členku Vedeckej rady  FAJ - predkladá 

dekan FAJ 

 

3. Rôzne 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie AS FAJ otvoril predseda AS FAJ Ľudovít Barac, privítal prítomných  členov AS a 

dekana Radoslava Štefančíka.  

Za overovateľov zápisnice navrhol Jarmilu Rusiňákovú a Sofiu Grebáčovú.  

Návrh bol jednomyseľne schválený.  

Program:  

1. Predseda AS FAJ Ľudovít Barac predstavil nových členov AS FAJ. Za zamestnaneckú časť 

je to nová členka KNJ Jana Kucharová, za študentskú časť sú to študenti I. roč. Sofia 

Grebáčová, Marek Lukáč a Filip Kičac.  

2. Návrh na vymenovanie nového člena Vedeckej rady FAJ predložil dekan FAJ Radoslav 

Štefančík.    

Po odchode Evy Szehérovej do dôchodku, navrhuje dekan FAJ za nového člena Vedeckej 

rady Máriu Spišiakovú. Eva Szehérová ostáva naďalej pôsobiť ako externá členka Vedeckej 

rady, miesto nej však treba doplniť ďalšieho člena z akademickej obce. Kolegyňa Mária 

Spišiaková spĺňa všetky kritéria na docentúru – jej podrobnú vedeckopedagogickú 

charakteristiku dostali všetci prítomní členovia v písomnej forme. 

 

Uznesenie č. 1.: AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Návrh na vymenovanie Márie 

Spišiakovej za nového člena Vedeckej rady. 

 

 3. Rôzne 

- Predseda AS FAJ Ľudovít Barac oznámil, že zhromaždenie AO sa bude konať v stredu 9.12. 

o 13.00 v miestnosti výučba 2, po skončení pokračujeme na spoločnom vianočnom posedení.  

- Elena Melušová konštatovala, že k hodnoteniu učiteľov a predmetov sa vyjadrili na 

internetovej stránke EU len dvaja študenti – je to relevantné? 

Leonard Gužiňák – nie je to povinné, len v Košiciach za to študenti môžu získať body 

k udeleniu miesta v študentskom domove, u nás majú študenti strach, že nebude dodržaná 

anonymita.   



-  Radoslav Štefančík, dekan FAJ,  dodal, že to naozaj nie je povinné, študentov teda 

nemôžeme sankcionovať, ak sa do ankety nezapojili. Vedenie EU rozhodlo, že sa celý systém 

zjednoduší a upraví.  

- Milena Helmová – v Rakúsku a Nemecku študenti vyplňujú anketu, na základe ktorej sú 

učitelia hodnotení a ktorá rozhoduje aj o tom, či učiteľ zostane naďalej učiť.  

- Ľudovít Barac spomenul tlačivá s anketou, ktoré sa rozdávali študentom pred koncom 

semestra a vypĺňali sa anonymne, neskôr sa od toho upustilo. Preto navrhol na základe týchto 

pripomienok, poveriť dekana FAJ, aby sa tento systém znova prehodnotil.  

- dekan FAJ – otázky necháme vypracovať špeciálnym tímom, aby to malo zmysel.  

 

Uznesenie č. 2.: AS FAJ poveruje dekana FAJ, Radoslava Štefančíka, upraviť alebo 

prepracovať „Hodnotenie vyučujúceho a predmetu“ na úrovni rektora.   

 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

Predseda AS FAJ Ľudovít Barac poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončíl.   

 

 

 

 

V Bratislave 11. 11. 2015             Zapísala: Jana Pospíšilová 

 

Overili:  Jarmila Rusiňáková 

    Sofia Grebáčová 

 

Ľudovít Barac, predseda AS FAJ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


