Zápisnica č. 11
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ EU v Bratislave dňa 16.9.2013

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac privítal členov AS FAJ na zasadnutí a skonštatoval, že AS FAJ je
uznášania schopný (pozri prezenčnú listinu).

Program zasadnutia:
1) V Ý R O Č N Á S P R Á V A o hospodárení FAKULTY APLIKOVANÝCH JAZYKOV
Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2012 – predkladá tajomníčka FAJ, Mgr. M.
Farkašová
2) Rozpočet FAJ na r. 2013 a jeho priebežné čerpanie k 3.9.2013 - predkladá tajomníčka FAJ,
Mgr. M. Farkašová
3) Rôzne
Predseda AS FAJ informoval o zmene programu: ako 1. bod Kontrola uznesení a 4. bod
Zabezpečenie akademického roka na rok 2013/2014.
AS FAJ jednohlasne vyjadril súhlas so zmeneným programom a zvolil 2 overovateľov zápisnice: za
zamestnancov: PhDr. Z. Ondrejová, CSc. a za študentov: F. Kadlečík.
Hlasovanie:
za: 9 (neprítomní: Melušová, Zuzčin)

Ad 1.: Kontrola uznesení
Uznesenie 1: Predseda AS FAJ informoval o tom, že Článok 31 Práva a povinnosti zamestnanca nemá
byť súčasťou Štatútu.
Z. Ondrejová: AS má právo si ustanoviť nad rámec dokumenty, aj keď iné fakulty tento článok
v štatúte svojich fakúlt nemajú.
Ľ. Hulajová: Na základe akého paragrafu AS nemá právo doplniť štatút svojej fakulty?
Ľ. Barac: Ak chceme tento článok vložiť do štatútu našej fakulty, môžeme túto požiadavku predniesť
na AO EU, ak bude táto požiadavka podporená, potom môže ísť na jednanie o Štatúte EU.
Ľ. Hulajová: Navrhuje posunúť tento materiál do AS EU, ak to AS EU odmietne, nech dajú písomné
stanovisko s odôvodnením.
Ľ. Barac: Navrhuje hlasovať za predloženie návrhu Štatútu FAJ s doplneným Článkom 31 do
rokovania zasadnutia AS EU.
Hlasovanie:
za: 9 (neprítomní: Melušová, Zuzčin)

Uznesenie 2: Ľ. Barac informoval o tom, že dekanka FAJ sa chce k Uzneseniu 2 a 3 vyjadriť v bode
Rôzne.
Uznesenie 3: Ľ. Barac informoval o tom, že dekanka FAJ sa chce k Uzneseniu 2 a 3 vyjadriť v bode
Rôzne.
Uznesenie 4: sa plní
Uznesenie 5: splnené
Harmonogram zasadnutí je 2-krát za semester. Najbližšie zasadnutie AS FAJ bude 15.11.2013 o 13,00
hod.

Ad 2.: V Ý R O Č N Á S P R Á V A o hospodárení FAJ EU v Bratislave za rok 2012
Predseda AS FAJ privítal na zasadnutí AS FAJ dekanku FAJ prof. L. Adamcovú a tajomníčku FAJ
Mgr. M. Farkašovú.
M. Farkašová: z dôvodu nízkeho počtu grantov je málo financií.
Z. Ondrejová: Ako je to s príplatkami za ŠPZ?
M. Farkašová: Jedná sa len o konzultácie, nie prednášky alebo seminára, preto sa nezapočítavajú ani
do úväzku. Sú to príplatky za sobotu. Môže prísť niekto z členov AS s výplatnou páskou
a skontrolujeme to.
Z. Ondrejová: Či je možné, ak učitelia celý semester suplujú za chorých kolegov, aby dostali odmenu,
keďže sa usporia mzdové prostriedky za chorých kolegov?
Dekanka FAJ: Vedúca katedry môže v takomto prípade požiadať o mimoriadnu odmenu pre
konkrétneho zamestnanca, dekanka FAJ o ňu požiada rektora EU.
M. Farkašová: Mzdy sú pokryté na 75%, to znamená, že nejde o úsporu mzdových prostriedkov,
keďže ich nemáme pokryté na 100%.
Uznesenie č. 1
AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil V Ý R O Č N Ú S P R Á V U o hospodárení FAJ
EU v Bratislave za rok 2012 prednesenú dekankou FAJ prof. L. Adamcovou a tajomníčkou
Mgr. M. Farkašovou bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 9 (neprítomní: Melušová, Zuzčin)

Ad 3.: Rozpočet FAJ na r. 2013 a jeho priebežné čerpanie k 3.9.2013
M. Farkašová: Rozpočet bol predložený neskoro, nie sú možné opatrenia. Klesli účty za telefonáty, tu
nastala úspora.
Uznesenie č. 2

AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Rozpočet FAJ na r. 2013 a jeho priebežné čerpanie
k 3.9.2013 prednesený dekankou FAJ prof. L. Adamcovou a tajomníčkou Mgr. M. Farkašovou
bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 10 (neprítomní: Melušová)
Predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac poďakoval dekanke FAJ prof. L. Adamcovej a tajomníčke FAJ Mgr.
M. Farkašovej.

Ad 4.: Zabezpečenie akademického roka na rok 2013/2014
Dekanka FAJ: Na miesto lektorky H. Kuban bol prijatý lektor Ch. Ahlrep. Bol prijatý nový
zamestnanec – p. Varga, ktorý má na starosti AIS a ½ úväzku má ako študijný referent.
Z. Ondrejová: Navrhuje opraviť v texte 2. ods., 3. riadok plný pracovný čas na ustanovený týždenný
pracovný čas.
Z. Ondrejová: Ako je to s miestnosťami?
Dekanka FAJ: poskytla svoju zasadačku pre vyučujúcich, aj študenti dávajú k dispozícii miestnosť
študentského parlamentu.
Ľ. Barac: V prípade núdze je možné využiť aj miestnosť AS FAJ.
Požiadavka členov AS FAJ: do budúcnosti zvýšiť počty miestností pre výučbu.
Uznesenie č. 3
AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Zabezpečenie akademického roka na rok 2013/2014
prednesený dekankou FAJ prof. L. Adamcovou s pripomienkami.
Hlasovanie:
za: 10 (neprítomní: Melušová)

Ad 5.: Rôzne:
a) Dekanka FAJ chce zaujať stanovisko k Zápisnici č. 10, k Uzneseniu č. 2 a 3:
Uznesenie č. 2: dekanka FAJ sa ospravedlnila, postará sa o nápravu, aby členovia AS FAJ
dostávali materiály načas vytlačené.
Uznesenie č. 3: dekanka FAJ sa ospravedlnila, že vedenie neprizvalo študentov
k prerokovaniu študijného programu CJ a IKK.
b) Dekanka FAJ požiadala AS FAJ o súhlas na vypísanie doplňovacích volieb do AS FAJ na
zástupcu za nepedagogických pracovníkov. Obrátili sa na ňu nepedagogickí pracovníci Mgr.
M. Farkašová, Ing. Palovičová, Mgr. Havrilová a dr. E. Jonáková s touto požiadavkou a v AS
ostatných fakúlt je vždy jeden ich zástupca.
Ľ. Barac: AS FAJ prerokuje túto požiadavku a vyjadrí sa k nej.

c) Dekanka FAJ sa vyjadrila k Článku 31 Štatútu FAJ: Právnička navrhla nasledovný postup:
Zástupcami AS FAJ v AS EU iniciovať schválenie a vloženie Článku 31 do Štatútu EU , a
potom môže byť zaradený aj do Štatútu FAJ.
Ľ. Barac informoval dekanku FAJ o tom, že AS FAJ hlasovaním rozhodol o predložení
Štatútu FAJ spolu s vloženým Článkom 31 na rokovanie do AS EU v Bratislave s tým, že v
prípade nesúhlasného stanoviska AS EU tento písomne zdôvodní.
Dekanka FAJ dúfa v dobrú spoluprácu s AS FAJ, žiada, aby pripomienky boli predkladané
načas. Poďakovala za spoluprácu.
d) E. Peczeová: V akom štádiu riešenia je logo FAJ?
Dekanka FAJ: Logo bolo viackrát predkladané, zatiaľ boli všetky návrhy zamietnuté.
Predseda AS FAJ poďakoval dekanke FAJ prof. L. Adamcovej za predloženie materiálov.
e) Z. Ondrejová a Hulajová trvajú na nároku svojej katedry na miesto v AS FAJ v súlade s
princípom tvorby terajšieho AS, a to podľa kľúča, ktorým bol kreovaný.
Ľ. Barac: KJaT z dôvedu najväčšieho nárastu počtu vyučujúcich tiež žiada o početne väčšie
zastúpenie v AS FAJ.
E. Peczeová: podala protinávrh: zostať v takomto zložení ako je AS FAJ teraz až do konca
funkčného obdobia AS FAJ (jún 2014) a vypracovať nový kľúč pre počty členov AS FAJ,
pričom sa zohľadní aj požiadavka nepedagogických pracovníkov.
f) Z. Ondrejová: dostáva naďalej info z Rady VŠ, nie je v AS FAJ zvolený zástupca.
g) Ľ. Barac: predsedníctvo, príp. pracovná skupina vypracuje Volebný poriadok pre voľby do AS
FAJ.
h) Najbližšie zasadnutie AS FAJ sa uskutoční dňa 15.11.2013 o 13,00 hod.

Na záver zasadnutia AS FAJ predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac poďakoval členom AS FAJ za ich
účasť na zasadnutí akademického senátu.
V Bratislave 21.09.2013.
Zapísala: PhDr. M. Mrázová, tajomníčka AS FAJ
PhDr. Ľ. Barac
predseda AS FAJ EU v Bratislave

Overovatelia zápisnice:
-

PhDr. Z. Ondrejová, CSc. – za zamestnancov: .........................................................................

-

F. Kadlečík – za študentov

........................................................................

Prílohy k zápisnici :
1. Prezenčná listina

