
Zápisnica č. 4 

zo zasadnutia Akademického senátu FAJ EU v Bratislave dňa 3.4.2013 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1) 

Predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac  privítal členov AS FAJ na zasadnutí, skonštatoval, že AS FAJ je 
uznášania schopný (pozri prezenčnú listinu).  

Program zasadnutia: 

1. Schválenie Výročnej správy za rok 2012 po zapracovaní pripomienok členov AS FAJ  
 

  
 
AS FAJ navrhol 2 overovateľov zápisnice. Za zamestnancov Mgr. M. Sánchez Presa, PhD. a za 
študentov Z. Dobiašová. 

Hlasovanie:         

za: 9 (neprítomní: Ondrejová, Melušová, Hulajová, Zuzčin, Kériová). 

Overovatelia zápisnice boli jednomyseľne schválení.      

    

Ad 1.: 

Predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac informoval členov AS FAJ o zapracovaní pripomienok do materiálu 
predloženého dekankou FAJ prof. L. Adamcovou minulý týždeň.  

Tajomníčka AS FAJ PhDr. M. Mrázová informovala členov AS FAJ o tom, že boli zapracované 
všetky pripomienky členov AS FAJ s jedinou výnimkou a to: členovia AS FAJ žiadali vynechať 
z textu pojem tvoriví pracovníci. Vedenie FAJ to odôvodnilo, že ide o pojem zo Zákona o VŠ, a teda 
nie je možné meniť svojvoľne text zákona. (Predkladaný materiál členovia AS FAJ dostali len 
v elektronickej forme, keďže ide o rozsiahlejší materiál a tlačiť ho pre všetkých členov AS FAJ by 
bolo neekonomické, a jednalo sa o menšie zmeny – doplnenie textu.) 

Uznesenie č. 1 

AS FAJ schválil predložený materiál Výročná správy o činnosti FAJ EU v Bratislave v roku 
2012 bez pripomienok. 
 

Hlasovanie:       

za: 9 (neprítomní: 5). 

 

Rôzne: 

a) Predseda AS FAJ informoval o vzdaní sa mandátu v AS FAJ PaedDr. Z. Hrdličkovej, ktorá 
doručila predsedníctvu list v tomto zmysle. 



b) Predseda AS FAJ podal návrh, aby v budúcnosti celé voľby do funkcií AS FAJ prebiehali 
v miestnosti za prítomnosti všetkých členov AS FAJ, aby sa zabránilo akýmkoľvek 
špekuláciám ohľadne možnej manipulácie volieb. 

c) PhDr. R Kvapil, PhD. vyzval kolegov k upokojeniu pracovnej atmosféry v AS FAJ 
a k prerokovávaniu iba tých záležitostí, ktoré sú súčasťou programu zasadnutia 
a predkladaných materiálov. 

d) Predseda AS FAJ mu poďakoval a podporil jeho názor. 

e) Predseda AS FAJ pripomenul termín konania zasadnutia Akademickej obce dňa 9.4.2013 
o 12,45 hod vo Výučbe V1 (stará budova). 

 

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

 

Bratislava 6.4.2013. 

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 

 

 

 


