Zápisnica č. 12
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ EU v Bratislave dňa 15.11.2013

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. Kontrola uznesení zo Zápisnice č. 11
2. Zásady prijímacieho konania na FAJ EU - predkladá prodekanka pre vzdelávanie Mgr.
Prociková
3. Vyhodnotenie prijímacieho konania na FAJ EU za jún 2013 - predkladá prodekanka pre
vzdelávanie Mgr. Prociková
4. Organizačný poriadok FAJ EU - predkladá dekanka FAJ prof. Adamcová
5. Informácia zo zasadnutia AS EU zo dňa 22. 10. 2013 - PhDr. Roman Kvapil, PhD.
6. Rôzne
AS FAJ jednohlasne vyjadril súhlas s programom a zvolil 2 overovateľov zápisnice: za zamestnancov:
PhDr. Z. Ondrejová, CSc. a za študentov: Bc. J. Zuzčin.
Hlasovanie:
za: 11
zdržal sa: 0
proti: 0

Ad 1.: Kontrola uznesení
Uznesenie 1: splnené
Uznesenie 2: splnené
Uznesenie 3: splnené.
Ad 2.:
Predseda AS FAJ privítal na zasadnutí AS FAJ prodekanku pre vzdelávanie Mgr. J. Procikovú.
Prodekanka pre vzdelávanie Mgr. J. Prociková poinformovala o zmenách v predkladanom materiáli
oproti predošlému akademickému roku. Prijímacie pohovory sa budú konať v ten istý termín ako
minulý akademický rok.
Diskusia:
R. Kvapil: Uvažuje sa o zrušení prijímacích pohovorov?
J. Prociková: Pedagogická rada zastupuje názor za zrušenie PP, ale momentálne to neprichádza do
úvahy.

E. Melušová: Nie je možné doplniť 1., 2. a 3. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia učebné penzum
o hodiny lektorských (praktických) cvičení z jazyka vzhľadom na veľmi heterogénnu úroveň skupín?
J. Prociková: Navýšenie počtu hodín nie je možné z dôvodu predpisov o presnom počte hodín
a prideľovania kreditov. Tieto hodiny sa budú riešiť formou doučovania.
Z. Ondrejová: Budú mať vyučujúci tieto hodiny honorované?
J. Prociková: Nie, hodiny budú súčasťou úväzkov. V prípade, ak by zisk z vedľajšej podnikateľskej
činnosti zostával na fakulte, bude vedenie o tomto uvažovať.
Z. Ondrejová: Mohlo by vedenie rokovať s p. rektorom o tejto otázke?
J. Prociková: Posunie tieto informácie vedeniu FAJ.
Uznesenie č. 1
AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Zásady prijímacieho konania na FAJ EU
prednesené prodekankou pre vzdelávanie Mgr. J. Procikovou bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 11
zdržal sa: 0
proti: 0

Ad 3.:
Prodekanka pre vzdelávanie Mgr. J. Prociková poinformovala o predkladanom materiáli.
Uznesenie č. 2
AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil materiál Vyhodnotenie prijímacieho konania na FAJ
EU za jún 2013 prednesenú prodekankou pre vzdelávanie Mgr. J. Procikovou s pripomienkami.
Hlasovanie:
za: 11
zdržal sa: 0
proti: 0
Predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac poďakoval prodekanke pre vzdelávanie Mgr. J. Procikovej.

Ad 4.:
Predseda AS FAJ privítal na zasadnutí AS FAJ dekanku FAJ prof. L. Adamcovú.
Pripomienky členov AS FAJ: materiál je vypracovaný povrchne, potrebné doplniť a dopracovať.
Existuje už viacero variant tohto materiálu, členovia AS FAJ opakovane predkladali písomne
pripomienky k týmto variantom. Členovia AS FAJ upozornili na nutnosť dodržať terminológiu
totožnú so Zákonom o VŠ.

R. Kvapil: informoval o požiadavke AS EU, aby boli organizačné poriadky všetkých fakúlt veľmi
podrobne prepracované, pretože mnohé informácie sa nachádzajú len v nich a vypadli zo štatútov
jednotlivých fakúlt.
Uznesenie č. 3
AS FAJ prerokoval a neschválil Organizačný poriadok FAJ EU prednesený dekankou FAJ prof.
L. Adamcovou a žiada jeho prepracovanie v zmysle pripomienok.
Hlasovanie:
za: 11
zdržal sa: 0
proti: 0
Predseda AS FAJ poďakoval dekanke FAJ prof. L. Adamcovej za predloženie materiálov.
Ad 5.:
R. Kvapil informoval o rokovaní AS EU dňa 22.10.2013:
1. AS EU žiadal vylúčiť zo štatútov jednotlivých fakúlt konkrétne vymenúvanie katedier, prodekanov,
referátov, aby pri akejkoľvek zmene nebolo potrebné opäť otvárať štatúty a predkladať novelizované
materiály. Všetky tieto informácie majú obsahovať organizačné poriadky jednotlivých fakúlt.
Na AS EU bola predložená verzia Štatútu FAJ, ktorá nebola schválená AS FAJ. Ide predovšetkým
o Článok 31 (Práva a povinnosti zamestnanca FAJ), ktorý bol schválený AS FAJ jednomyseľne.
2. Rozpočet EU v Bratislave je vyrovnaný vďaka presunu finančných prostriedkov zo služieb
a tovarov na mzdy.
Ľ. Hulajová: Je známe prerozdelenie finančných prostriedkov?
R. Kvapil: všetky informácie sú na webe. Ak majú členovia AS FAJ otázky na AS EU, je potrebné ich
vopred naformulovať a on ich v mene členov AS FAJ predloží v AS EU.
3. AS EU dal rektorovi súhlas, aby konal v otázke odpredania nehnuteľného majetku (nezastavaná
plocha na Starohájskej ulici v Petržalke). Finančné prostriedky získané odpredajom tejto plochy by sa
použili najmä na rekonštrukciu internátov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a hrozí ich zatvorenie.
4. AS EU schválil Zásady prijímania na 3. stupeň štúdia.
5. Voľba podpredsedu AS EU za študentskú časť: R. Lacko z NHF.
6. R. Kvapil predložil v AS EU otázku bodového hodnotenia za vedecko-výskumnú činnosť (tabuľka),
resp . nereálnosti plnenia týchto podmienok. Rektor EU prof. Sivák informoval o tom, že tieto kritériá
sú nutné z titulu medzinárodnej akreditácie.
Členovia AS FAJ poďakovali kolegovi za položenie tejto otázky v AS EU, keďže sa táto tabuľka týka
všetkých vyučujúcich a je pre nich veľmi nevýhodná.
Diskusia k bodu 1.:
Z. Ondrejová: písomne predložila otázky na predsedu AS FAJ.
Predseda AS FAJ: zodpovedal tieto otázky (pozri prílohu č. 2).

Z. Kočišová: AS FAJ o niečom rozhodol uznesením, vedenie FAJ by malo rešpektovať rozhodnutie
AS FAJ pri predkladaní materiálov do AS EU. Mali by byť rešpektované verzie materiálov schválené
senátom, a nie v zmenenej podobe.
Na základe diskusie, do ktorej sa zapojili všetci prítomní členovia AS FAJ, bol predseda AS FAJ,
PhDr. Barac, poverený AS FAJ stretnúť sa s dekankou FAJ a navrhnúť riešenie tohto problému takto:
AS FAJ navrhuje, aby dekanka FAJ stiahla verziu, ktorá bola predložená do AS EU a v ňom
schvaľovaná.
Dôvodom by mohli byť technické problémy, resp. omyl v poslednej verzii z týchto dôvodov.
AS FAJ nemá záujem rozvirovať tento problém na celouniverzitnej úrovni a tým poškodiť záujem
FAJ. Má záujem riešiť si tieto problémy na vlastnej fakultnej úrovni a týmto činom koná ústretovo.
PhDr. Barac bude informovať AS FAJ o obsahu rozhovoru s dekankou FAJ v stredu, 20.11. 2013 o
12,30hod. na operatívnom stretnutí AS FAJ, ktorý potom na základe poskytnutých informácií, zaujme
stanovisko k riešeniu uvedenej situácie.

Uznesenie č. 4
AS FAJ zaväzuje predsedu AS FAJ, PhDr. Ľ. Baraca, a dekanku FAJ, prof. L. Adamcovú,
PhD., aby informovali písomne AS EU o tom, že Štatút FAJ schválený na zasadnutí AS EU nie je
verziou, ktorá bola schválená AS FAJ dňa 2.9.2013.
Hlasovanie:
za: 9 (neprítomní: Melušová, Kadlečík)
zdržal sa: 0
proti: 0
Uznesenie č. 5
AS FAJ zaväzuje predsedu AS FAJ, PhDr. Ľ. Baraca, a dekanku FAJ, prof. L. Adamcovú,
PhD., a členov predsedníctva AS FAJ povinnosťou predložiť všetky schvaľované materiály v AS
FAJ pred ich predložením do AS EU k nahliadnutiu a ošifrovaniu dvoma podpismi zástupcov
AS FAJ.
Právo ošifrovania takýchto materiálov majú:
a) predseda AS FAJ + 1. podpredseda AS FAJ, alebo
b) predseda AS FAJ + tajomník AS FAJ, alebo
c) 1. podpredseda AS FAJ + tajomník AS FAJ.
Hlasovanie:
za: 7 (neprítomní: Melušová, Kadlečík)
zdržali sa: Kvapil, Peczeová
proti: 0
Ad 6.:
a) Z. Ondrejová informovala o požiadavke členov KAJ na vypísanie doplňovacích volieb za
KAJ.

b) M. Mrázová informovala členov AS FAJ o jej žiadosti o zmenu jej pôvodného pracovného
úväzku na polovičný od 1.2.2014, čo vylučuje jej členstvo v AS FAJ. Z tohto dôvodu je
potrebné vypísanie doplňovacích volieb aj za KNJ.
c) J. Zuzčin informoval o potrebe doplnenia študentskej časti AS FAJ – doplňovacie voľby aj za
študentskú časť AS FAJ.
d) Členovia AS FAJ zostavili predbežne pracovnú skupinu na vypracovanie nových Zásad volieb
pre AS FAJ: Barac, Zuzčin, Ondrejová, Hulajová, Kočišová, (Melušová, Kvapil).
e) AS FAJ žiada vedenie FAJ o predloženie materiálu o rozdelení KRaSj na dve oddelenia na
najbližšie rokovanie AS FAJ.
f) AS FAJ žiada dodanie upresnenia náplní práce a špecifikácie povinností prodekanov v
písomnej podobe od dekanky FAJ /žiadala: Ľ. Hulajová/ (pozri: UZN z minulosti-nebolo
splnené) .

Na záver zasadnutia AS FAJ predseda AS FAJ PhDr. Ľ. Barac poďakoval členom AS FAJ za ich
účasť na zasadnutí akademického senátu.
V Bratislave 16.11.2013.
Zapísala: PhDr. M. Mrázová, tajomníčka AS FAJ
PhDr. Ľ. Barac
predseda AS FAJ EU v Bratislave

Overovatelia zápisnice:
-

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

-

Bc. J. Zuzčin – za študentov

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

Prílohy k zápisnici :
1. Prezenčná listina
2. Písomne predložené otázky PhDr. Z. Ondrejovej, CSc. na predsedu AS FAJ, PhDr. Ľ. Baraca.

