Zápisnica č. 3
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ EU v Bratislave dňa 26.3.2013

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac privítal členov AS FAJ na zasadnutí, osobitne novú členku AS FAJ
kolegyňu Mgr. M. Sánchez Presa, PhD., a skonštatoval, že AS FAJ je uznášania schopný (pozri
prezenčnú listinu).
Program zasadnutia:
1. Výročná správa 2012 – predkladá dekanka FAJ prof. Adamcová
2. Vyhlásenie doplňujúcich volieb na zástupcu do Rady vysokých škôl – predseda AS FAJ
3. Rôzne

AS FAJ navrhol 2 overovateľov zápisnice. Za zamestnancov Mgr. M. Sánchez Presa, PhD. a za
študentov Z. Dobiašová.
Hlasovanie:
za: 13 (neprítomní: Zuzčin, Kériová).
Overovatelia zápisnice boli jednomyseľne schválení.

Ad 1.:
Predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac privítal dekanku FAJ prof. Adamcovú na zasadnutí AS FAJ.
Dekanka FAJ poinformovala o predkladanom materiáli, ktorí mali členovia AS FAJ vopred k
dispozícii a oboznámili sa s jeho obsahom. Tento materiál sa nepredkladá Rektorátu EU v Bratislave
a dekanát nemá povinnosť ho vypracovať. Dekanka FAJ však zastáva názor, že vypracovanie tohto
materiálu je vhodné aj kvôli kontrole činnosti celej fakulty a sumarizácii všetkých aktivít
uskutočnených za predchádzajúci rok.
Dekanka FAJ konštatovala narastajúci počet záujemcov o štúdium na FAJ. Podala krátke zhrnutie
pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Zdôraznila takmer 100% nárast počtu publikačných
výstupov v porovnaní s rokom 2011. Zdôraznila očakávanie vyššieho počtu záujemcov o študijné
pobyty ERASMUS. Zo strany študentov je o ne nedostatočný záujem. Dekanka požiadala II.
podpredsedkyňu študentskej časti AS FAJ L. Kériovú, aby informovala o tejto možnosti študentov
FAJ, aby tieto pobyty využívali. II. podpredsedkyňa informovala o pláne, spolu s prodekankou
Némethovou pripraviť podujatie najmä pre študentov I. a II. ročníka FAJ, kde by študenti, ktorí sa už
vrátili z pobytov ERASMUS informovali svojich kolegov o týchto mobilitách. Dekanka FAJ privítala
túto aktivitu.
Dekanka FAJ celkovo vyjadrila potešenie z narastajúceho počtu aktivít FAJ.
Diskusia:
Ľ. Hulajová: Na zasadnutí KAJ boli členovia katedry informovaní o tom, že nespĺňajú podmienky
úväzkového listu, prišlo k navýšeniu úväzkov, nemajú žiadne osobné príplatky. Upozornila na tabuľku
na str. 4 a str. 20 (Pomerné zastúpenie jazykov a počty vyučujúcich) – vychádza nepomer medzi

jazykmi a počtami študentov. Poukázala na to, že KAJ má ako jediná katedra prijatý projekt, učia
najvyššie počty študentov. Otázka: Aké sú kritériá ohodnotenia zamestnancov? Podľa akého kľúča sú
prideľované osobné príplatky?
Dekanka FAJ: Konštatovala, že na výučbe anglického jazyka sú naozaj veľké skupiny študentov, ale
prijatie nových kolegov na KAJ je podmienené rozhodnutím rektora EU v Bratislave, Dr. h. c. prof.
Ing. Siváka, PhD.. Je neustály problém nedostatku financií. Nový kolega pre KAJ nebol rektorom
prijatý. Osobné príplatky sa riadia smernicou rektora EU v Bratislave; smerodajné sú publikácia
a projekty. Tá katedra dostáva najviac finančných prostriedkov na osobné príplatky, ktorá má najviac
výstupov a má projekty.
Dekanka FAJ prisľúbila riešiť pretrvávajúci problém nedostatku vyučujúcich na KAJ. Informovala
však aj o tom, že rektor EU v Bratislave, prof. Sivák konštatoval, že kolegovia z iných univerzít majú
až 140% pedagogický úväzok. Osobné príplatky dostávame vďaka peniazom z projektov iných fakúlt.
Z. Ondrejová: namietala, že kolegovia z iných univerzít a VŠ dostávajú osobné príplatky. Opýtala sa,
či sú z tohto balíka finančných prostriedkov financované aj sekretárky?
Dekanka FAJ: odmietla na túto otázku odpovedať.
R. Kvapil: upozornil, že osobný príplatok je nenárokovateľná zložka platu.
Z. Ondrejová: namietla, že nejde o osobné údaje, a preto by mala dekanka FAJ na túto otázku
odpovedať.
Ďalej citovala Zákon o vysokých školách, § 74 a § 75 – kde sú uvedené kategórie zamestnancov:
vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci, tvoriví a ostatní pracovníci. Žiada
vynechať slovo „tvoriví“, vzbudzuje dojem, že ostatní pracovníci nie sú tvoriví. Na vysokých školách –
v správe - neexistuje kategória tvorivých pracovníkov (v protiklade so Zákonom o VŠ).
Upozornila na skutočnosť, že vydávanie certifikátov pre potreby študentov ERASMUS je neoprávnené.
Položila otázku, ako je možné, že KAJ nie je pri bilaterálnych dohodách zastúpená (učiteľské mobility)
a nemá ani jedného lektora z USA, Veľkej Británie alebo Kanady. Ona osobne, spolu s vedúcou KAJ
E. Stradiotovou, PhD., písala list v mene dekanky FAJ prof. Adamcovej s požiadavkou na lektora AJ
(Na zasadnutí AO dňa 4.12.2012 po tomto dotaze rektor EU v Bratislave vyzval členov KAJ, aby sami
vyvíjali v tejto oblasti iniciatívu.). Z. Ondrejová žiada informáciu, v akom stave riešenia je táto
záležitosť.
E. Peczeová: odpovedala, že dňa 9.4.2013 sa bude konať zasadnutie Akademickej obce a kolegyňa
Ondrejová môže túto otázku položiť priamo rektorovi EU v Bratislave prof. Sivákovi.
E. Melušová: vyjadrila nesúhlas s názorom kolegýň Hulajovej a Ondrejovej o nepomere študentov
v skupinách a nižšom počte hodín kolegov na iných katedrách, osobitne na KRaSJ. Zdôraznila tú
skutočnosť, že či je skupina malá alebo veľká, príprava učiteľa na výučbu je vždy veľmi náročná.
Pripomienky všetkých kolegov: potreba opráv na str. 12, 14, 23. Potreba doplniť: seminár- 90
študentov z Eisenstadtu, účasť viacerých členov KRaSJ na medzinárodnej vedeckej konferencii
v Paríži.

Ad 2.:
Voľba volebnej komisie pre doplňovacie voľby do RVŠ:

Predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac informoval členov AS FAJ o rezignácii PhDr. Z. Ondrejovej, CSc.
na post zástupcu AS FAJ v Rade vysokých škôl. Na základe tejto skutočnosti je potrebné realizovať
doplňujúce voľby n tento post.
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: PhDr. R. Kvapil, PhD.; Mgr. M. Sánchez Presa, PhD.
Ďalší navrhovaní členovia – PhDr. Z. Ondrejová, CSc., Mgr. Ľ. Hulajová odmietli prijať členstvo vo
volebnej komisii.
Z. Ondrejová: položila otázku týkajúcu sa 2 variantov Zásad volieb do AS FAJ.
E. Peczeová: predložila originál Zásad volieb do AS FAJ, ktoré sú podpísané predsedom AS EU prof.
Ing. A. Dupaľom, CSc. a podľa ktorých sa má riadiť aj AS FAJ.
M. Mrázová: vysvetlila existenciu 2 variantov tohto materiálu. Problém vznikol vďaka technike: pri
skenovaní došlo k posunu papiera a vypadlo 5 posledných bodov z Článku 5. Zásad volieb do AS FAJ
(dostali sme už takýto materiál). Táto skutočnosť však v žiadnom prípade neviedla k možnosti
pozmenenia výsledku volieb alebo k iným možným manipuláciám.
Z. Hrdličková: položila otázku, či je táto verzia z roku 2010 a je totožná s verziou na webe EU
v Bratislave.
E. Peczeová: áno.
Z. Ondrejová: vytkla predsedníctvu AS FAJ, že doteraz členovia AS FAJ nedostali tento materiál
k dispozícii vytlačený a ani tento materiál nebol archivovaný.
E. Peczeová: vyžiadala tento materiál aj s podpisom predsedu AS EU prof. Ing. A. Dupaľom, CSc.
a dátumom, a teda ho máme archivovaný. Materiál bude vytlačený pre každého člena AS FAJ budúci
týždeň, keďže je kopírka pokazená a je skrátený pracovný týždeň kvôli sviatkom.
M. Mrázová: odpovedala, že tento materiál bol archivovaný, ale bez podpisu predsedu AS EU prof.
Ing. A. Dupaľa, CSc..
Z. Hrdličková: upozornila, že jej verzia Zásad volieb do AS FAJ je z roku 2006.
R. Kvapil: podal návrh, aby sa uskutočnila revízia dôležitých materiálov, a aby sa vytlačené
a podpísané verzie materiálov evidovali a archivovali a každý člen AS FAJ ich mal k dispozícii.
Z. Ondrejová: neakceptuje odpoveď Predsedníctva AS FAJ na jej list, ktorá jej bola osobne odovzdaná
dňa 26.3.2013 a opätovne žiada odpoveď na 8 otázok svojho listu, ktorý doručila predsedníctvu dňa
20.3.2013 a ostatným členom AS FAJ ich poslal elektronickou formou.

Predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac odročil zasadnutie AS FAJ.

V závere zasadnutia AS FAJ predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac poďakoval členom AS FAJ za ich
účasť na zasadnutí akademického senátu.

Bratislava 31.3.2013.
Zapísala: PhDr. M. Mrázová, tajomníčka AS FAJ
PhDr. Ľ. Barac

predseda AS FAJ EU v Bratislave

Overovatelia zápisnice:
-

Mgr. M. Sánchez Presa, PhD. – za zamestnancov:

-

Z. Dobiašová – za študentov:

Prílohy k zápisnici :
1. Prezenčná listina

