
Zápisnica č. 6 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FAJ EU v Bratislave dňa 10.5.2013 

 

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. Akredita čný spis k študijnému programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia - 
predkladá dekanka FAJ prof. Adamcová, prodekanka pre rozvoj Hriviková, 
prodekanka  pre vzdelávanie Prociková. 

 
 
AS FAJ navrhol 2 overovateľov zápisnice. Za zamestnancov PhDr. R. Kvapil, PhD. a za študentov Z. 
Dobiašová. 

Hlasovanie:         

za: 11 (neprítomní: Ondrejová, Sánchez Presa, Kadlečík). 

Overovatelia zápisnice boli jednomyseľne schválení.      

    

Ad 1.: 

Požiadavka Mgr. Ľ. Hulajovej – zaznamenať v zápisnici: 

Tým, že bolo zasadnutie AS FAJ zvolané dňa 9.5.2013 o 14,00 hod. – zaslaním mailu členom AS 
FAJ, došlo k zásadnému porušeniu Čl. 2., odsek b) Rokovacieho poriadku AS FAJ. 
 
Predkladané materiály na zasadnutie AS FAJ nespĺňajú formálne požiadavky, neboli prerokované AS 
FAJ a tiež nie sú prezentované predkladateľom zo strany vedenia FAJ. 
Na základe týchto skutočností môže byť toto zasadnutie právne irelevantné. 
 
Ľ. Barac: vysvetlil genézu dnešného zasadnutia AS FAJ – nedostatok času. 
 
Ľ. Hulajová: v predkladanom materiáli je predmet Vybrané kapitoly z dejín umenia, z literatúry: tieto 
nezodpovedajú profilu absolventa. 
 
Odpoveď: toto sú povinne voliteľné predmety, nie kľúčové predmety. 
 
R. Kvapil, Ľ. Hulajová: z predmetov vypadol predmet Všeobecná komunikácia v AJ. Nemôže byť 
súčasťou predmetu Úvod do štúdia jazyka ( iný obsah predmetu). 
 
M. Mrázová: vzhľadom na rozsiahlosť materiálu a krátkosť času na jeho preštudovanie mal 
predkladateľ vypracovať Zoznam zmien (pôvodný stav – terajší stav) a na zasadnutí mal byť prítomný 
predkladateľ alebo zástupca vedenia, aby vysvetlil prípadné dotazy. 



Ľ. Hulajová: predseda má právo zvolať mimoriadne zasadnutie AS FAJ z určitých mimoriadnych 
dôvodov, ale Akreditačný spis je vopred dlhodobo plánovaný. Okrem toho nemal AS FAJ k dispozícii 
pôvodný Akreditačný spis (pôvodný materiál schvaľoval AS EU v Bratislave). 
 
E. Melušová: v prípade neschválenia Akreditačného spisu bude zodpovednosť za dôsledky z toho 
vyplývajúce niesť AS FAJ (budúca existencia FAJ). 
 
R. Kvapil: vyslovil požiadavku posunutia termínu. 
 
E. Peczeová: vyjadrila požiadavku posunutia termínu a prítomnosť zástupcu vedenia FAJ na zasadnutí 
AS FAJ. 
 
 
Uznesenie č. 1 

AS FAJ odročuje mimoriadne zasadnutie AS FAJ na termín 14.5.2013 o 13,30 hod s programom: 
Schválenie Akreditačného spisu. 

 

Hlasovanie:         

za: 10 (neprítomní: Ondrejová, Sánchez Presa, Kadlečík, Kériová). 

Tajomníčka AS FAJ zabezpečí pre členov AS FAJ pôvodný Akreditačný spis na porovnanie 
s predkladaným materiálom. 

 

Tajomníčka AS FAJ, PhD. M. Mrázová ospravedlnila vopred svoju neúčasť na zasadnutí AS FAJ dňa 
14.5.2013, čerpá od 13.5. -17.5.2013 dovolenku. 

 

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

 

Bratislava 22.5.2013. 

Zapísala: PhDr. M. Mrázová, tajomníčka AS FAJ 

                                                                                         PhDr. Ľ. Barac 

                                                                                             predseda AS FAJ EU v Bratislave 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

- PhDr. R. Kvapil, PhD. – za zamestnancov: 



 

- Z. Dobiašová – za študentov: 

 

Prílohy k zápisnici : 

1. Prezenčná listina 

 

 


