EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ
č. 1/2014 zo dňa 07. 10. 2014

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Predstavenie členov AS FAJ
4. Voľby funkcionárov AS FAJ na funkčné obdobie 2014 - 2018
5. Schválenie členov Volebnej komisie pre Voľby dekana FAJ na funkčné obdobie 2015
- 2019
6. Rôzne
Prítomní: všetci

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie AS FAJ otvoril Ľudovít Barac, ktorý privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil
ich s programom rokovania.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Mónica Sánchez Presa a Mária Krakovská.
Senát tento návrh jednomyseľne schválil.
2. Členovia AS jednomyseľne schválili program zasadnutia.
3. Predstavenie členov AS FAJ
Ľudovít Barac, poverený predchádzajúcim senátom viesť zasadnutie senátu FAJ,
predstavil nových členov AS FAJ na funkčné obdobie 2014 – 2018.
Do volebnej komisie pre Voľby funkcionárov AS FAJ boli navrhnutí: Eva Stradiotová, Eva
Janičková, Filip Kadlečík.
Navrhnutí členovia volebnej komisie boli AS FAJ jednomyseľne schválení.
Za predsedu Volebnej komisie bola zvolená Eva Stradiotová.
4. Voľby funkcionárov AS FAJ na funkčné obdobie 2014 - 2018
Predsedníčka Volebnej komisie rozdala hlasovacie lístky na voľby predsedu, podpredsedu a
tajomníka AS FAJ. Volebná komisia spočítala hlasy a overila súhlas resp. nesúhlas
navrhnutých. Po ďalšom hlasovaní oznámila výsledky. Funkcionármi AS FAJ sa stali:
predseda AS FAJ: Ľudovít Barac
I. podpredseda AS FAJ: Mónica Sánchez Presa
Tajomník AS FAJ: Jana Pospíšilová

5. Schválenie členov Volebnej komisie pre Voľby dekana FAJ na funkčné obdobie 2014 –
2018.
Novozvolený predseda AS FAJ Ľ. Barac navrhol pre voľby dekana FAJ volebnú komisiu
v zložení 3 pedagógovia a 2 študenti.

Za zamestnaneckú časť AO FAJ boli do Volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana FAJ
zvolení: Gabriela Rechtoríková, Jarmila Rusiňáková, Milada Pauleová; za študentskú časť
AO FAJ Roberta Bakulyová a Ema Bolehradská.
AS FAJ jednomyseľne schválil päťčlennú volebnú komisiu.
6. Rôzne – žiadne pripomienky
Predseda AS FAJ Ľudovít Barac poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Jana Pospíšilová
Overili: Mónica Sánchez
Mária Krakovská

________________________
_______________________

V Bratislave 07. 10. 2014
Ľudovít Barac
predseda AS FAJ _________________________________________

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ
č. 2/2014 zo dňa 22. 10. 2014

Program:
7. Otvorenie zasadnutia
8. Informácia o Voľbe rektora na funkčné obdobie 2015 - 2019
9. Vyhlásenie termínu konania Volieb kandidáta na dekana FAJ na funkčné obdobie
2014- 2018
10. Volebný poriadok na Voľby kandidáta na dekana FAJ EU na funkčné obdobie 2014 –
2018
11. Zásady prijímacieho konania na FAJ EUBA pre ak. rok 2015 – 2016 – prodekanka pre
vzdelávanie Júlia Prociková
12. Správa z prijímacieho konania na FAJ EUBA za akademický rok 2014/2015
13. prodekanka pre vzdelávanie Júlia Prociková
14. Rôzne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie AS FAJ otvoril predseda AS FAJ Ľudovít Barac, privítal prítomných
a oboznámil ich s programom rokovania. Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS FAJ
zo dňa 22. 10. 2014 navrhol Evu Stradiotovú a Maximiliána Janíka.
Program zasadnutia a overovatelia zápisnice boli jednomyseľne schválení.
2. Informácia o Voľbe rektora na funkčné obdobie 2015 – 2019
Predseda senátu FAJ rozdal prítomným tabuľku č. 2 k Voľbe rektora Ekonomickej univerzity
v Bratislave. Údaje v tabuľke boli schválené na zasadnutí AS EU. Návrh na voľbu rektora
môže podať každý člen akademickej obce EU.
Termíny a miesto na podávanie návrhov na voľbu rektora EU v Bratislave – pozri tabuľka.
3. Vyhlásenie termínu konania Volieb kandidáta na dekana FAJ na funkčné obdobie
2014 – 2018
Predseda senátu FAJ rozdal prítomným tabuľku č. 1. Termíny na podávanie návrhov na voľbu
dekana FAJ sú stanovené na 28. a 29. októbra 2014 v miestnosti D 2. 36 v čase od 12.30 –
14.00. Členovia AO FAJ majú právo podať návrh na kandidáta na dekana FAJ – pozri
príloha. Mená kandidátov na funkciu dekana, ktorí príjmu kandidatúru, budú zverejnené na
oznamovacej tabuli AS FAJ.

Uznesenie č. 1: AS FAJ schválil jednomyseľne termíny na podávanie návrhov na dekana FAJ
na dva dni
Predstavovanie kandidátov na dekana FAJ sa bude konať v stredu 5. novembra 2014
v Spoločenskej miestnosti výučba 2 o 12.30 hod.
Pomoc študentov s technikou – mikrofóny, power-point prezentácia apod. – je vítaná.
Voľby dekana FAJ sa budú konať 12. novembra 2014 v zasadačke dekanky, kde bude
vyvesená kompletná vyhláška k voľbe dekana.
Vo volebnej miestnosti bude prítomná len volebná komisia a volič. Každý volič vstúpi do
volebnej miestnosti po jednom, na volebnom lístku zakrúžkuje poradové číslo jedného
kandidáta.
Po skončení voľby predseda volebnej komisie otvorí volebnú schránku v prítomnosti
všetkých členov AS FAJ, volebná komisia spočíta hlasy a oznámi výsledky. Predseda AS FAJ
oznámi výsledky volieb kandidátom.
Uznesenie č. 2: AS FAJ schválil jednomyseľne termín predvolebného zhromaždenia na
kandidáta do funkcie dekana na 5.11. 2014 a vyhlásenie volieb dekana FAJ na 12. 11.2014.

4. Volebný poriadok na Voľby kandidáta na dekana FAJ EU na funkčné obdobie 2015 - 2019
Volebná komisia zvolila na svojej ustanovujúcej schôdzi Miladu Pauleovú za predsedníčku.
Volebná komisia pripraví zoznam všetkých členov AO FAJ, ktorí sú oprávnení podávať
návrhy na kandidáta na dekana. Zoznamy budú zverejnené na vývesnej tabuli AS FAJ spolu
s Vyhláškou k voľbám .
Po ukončení podávania návrhov volebná komisia spočíta hlasy, zostaví zoznam kandidátov
a osloví všetkých navrhnutých, či súhlasia s kandidatúrou.
Kandidáti, ktorí budú súhlasiť s kandidatúrou, podpíšu Súhlas kandidáta na Voľby dekana
FAJ EU – viď príloha.

5. Zásady prijímacieho konania na FAJ EUBA pre ak. rok 2015 – 2016 – prodekanka
Prociková
Prodekanka Prociková oboznámila prítomných so Zásadami prijímacieho konania na FAJ EU
za akad. rok 2015/16. Kompletný materiál dostali všetci členovia AS FAJ. Prodekanka
Prociková sa vyjadrila aj k nedostatkom vo vedomostiach novoprijatých študentov I. roč.
Podarilo sa zabezpečiť doučovanie formou seminára.
Uznesenie č. 3: AS FAJ schválil Zásady prijímacieho konania na FAJ EU bez pripomienok.
6. Správa z prijímacieho konania na FAJ EUBA za akademický rok 2014/2015
Prodekanka Prociková oboznámila prítomných s výsledkami prijímacieho konania na FAJ EU
v akad. roku 2014/15. Všetci členovia AS FAJ dostali kópie tejto správy.
Na návrh prípadnej zmeny grafiky odpovedných hárkov – väčšie písmená a ku každej
odpovedi ešte jeden riadok, aby študenti mohli k chybnej odpovedi pridaťopravu, reagovala J

Pospíšilová. Odpovedný hárok by sa takto natiahol na dve strany, veľkosť písmen by sa
nezmenila a znížila by sa tak náročnosť celého prijímacieho testu. Zároveň by sa s tým spájala
výmena skenovacieho zariadenia a zvýšené finančné náklady.
Na otázku M. Helmovej, aké sú brožúry na prípravu na prijímacie skúšky, odpovedala J.
Pospíšilová. K dispozícii existuje len jedna brožúra, ktorá obsahuje cvičenia a vzorové testy,
na všetkých fakultách sa robia testy rovnakého typu.
Uznesenie č. 4: AS FAJ berie Správu z prijímacieho konania na FAJ EUBA za akademický
rok 2014/2015 na vedomie.
7. Rôzne
Predseda AS FAJ informoval o možnosti zvolenia zástupcu do Rady VŠ podľa čl. 9 odst. 1
zo zamestnancov našej fakulty. Túto otázku bude AS riešiť na niektorom zo svojich ďalších
zasadnutí.
Uznesenie č. 5: Zápisnice zo zasadnutí AS FAJ sa budú po overení posielať všetkým členom
AS FAJ.

Predseda AS FAJ Ľ. Barac poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Jana Pospíšilová, tajomníčka AS FAJ
Overili:

________________________
_______________________

V Bratislave 22. 10. 2014
Ľudovít Barac
predseda AS FAJ _________________________________________

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ č. 3/2014 zo dňa 12. 11. 2014
Program:
15. Otvorenie zasadnutia
16. Voľby kandidáta na dekana FAJ
17. Rôzne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zasadnutie AS FAJ otvoril predseda AS FAJ Ľudovít Barac, privítal prítomných členov
AS a členov Volebnej komisie, oboznámil ich s programom a odovzdal slovo predsedníčke
Volebnej komisie Milade Pauleovej.
2. Predsedníčka Volebnej komisie vyzvala prítomných členov AS FAJ, aby opustili miestnosť
a postupovali v súlade s Uznesením č. 2 zo dňa 22.10.2014.
Po skončení volieb otvorila Volebná komisia urnu v prítomnosti všetkých členov AS FAJ,
spočítala hlasy a vyhlásila novozvoleného dekana. Stal sa ním Radoslav Štefančík, ktorý
získal 10 z platných 13 hlasov.
Výsledok volieb oznámil predseda AS Ľudovít Barac dvom prítomným kandidátom Kataríne
Seresovej a Radoslavovi Štefančíkovi.
3. Rôzne
Predseda AS, Ľudovít Barac, poďakoval Volebnej komisii za prípravu volieb a členom AS za
účasť na voľbe dekana FAJ.
Predsedníčka Volebnej komisie, Milada Pauleová, poďakovala prítomným za účasť
a spoluprácu pri voľbách, ktoré sa pripravili a konali v súlade so zákonom. Novozvolenému
dekanovi FAJ popriala veľa úspechov v práci.
Predseda AS Ľudovít Barac oznámil prítomným, že nový dekan predstaví senátu fakulty
svojich prodekanov písomnou formou do dvoch týždňov. AS FAJ jeho návrh musí odsúhlasiť
na zasadnutí, ktoré sa bude konať 25.11.2014.
Uznesenie č. 1. AS FAJ jednomyseľne schválil termín schvaľovania nových prodekanov.
Na záver poďakoval predseda AS FAJ všetkým prítomným za účasť a spoluprácu pri voľbe
dekana FAJ a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Jana Pospíšilová, tajomníčka AS FAJ
V Bratislave 13. 11. 2014
Overil: Ľudovít Barac, predseda AS FAJ

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ č. 4/2014 zo dňa 9. 12. 2014
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrhy na funkcie prodekanov FAJ
3. Rôzne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zasadnutie AS FAJ otvoril predseda AS FAJ Ľudovít Barac, privítal prítomných členov
AS a dekana FAJ Radoslava Štefančíka. Zároveň oznámil, že dekan FAJ sa bude zúčastňovať
všetkých zasadnutí Senátu FAJ.
Za overovateľov zápisnice navrhol Barboru Paštékovú a Milenu Helmovú.
Návrh bol jednomyseľne schválený.
Milena Helmová navrhla doplniť program zasadnutia o jeden bod: pripomienky k náplni
práce dekanov.
Návrh schválili 8 členovia AS, jeden člen sa zdržal hlasovania.
2. Predseda AS FAJ Ľ. Barac odovzdal slovo dekanovi FAJ R. Štefančíkovi, ktorý predložil
návrhy na 4 prodekanov:
prodekanka pre vzdelávanie – Eva Stradiotová
prodekanka pre medzinárodné vzťahy – Ildikó Némethová
prodekanka pre rozvoj – Jana Paľková
prodekanka pre vedu – Tatiana Hrivíková
Všetky podkladové materiály dostali členovia AS FAJ do pošty.
Uznesenie č. 1: AS FAJ prerokoval návrh dekana FAJ na vymenovanie 4 prodekanov
na funkčné obdobie 2014 – 2018 a jednomyseľne ho schválil s pripomienkami.
Po schválení prodekanov oznámil dekan FAJ meno svojho štatutárneho zástupcu: stáva sa
ním Eva Stradiotová.
3. Pripomienky k náplni práce jednotlivých prodekanov.
Milena Helmová mala pripomienky k náplni práce Jany Paľkovej – prodekanky pre rozvoj
v bode 3., náplň práce v bode 8. a 9. by mala podľa nej patriť Eve Stradiotovej – prodekanke
pre vzdelávanie.
Uznesenie č. 2.: Milena Helmová sa stretne osobne s dekanom FAJ ohľadom návrhu na
zmenu alebo rozšírenie pracovnej náplne prodekanov.
4. Rôzne

Predseda AS FAJ predniesol návrh členov do Disciplinárnej komisie za AO FAJ:
Ľudovít Barac, Maximilián Janík.
Za návrh hlasovali 9 členovia AS, jeden člen sa hlasovania zdržal.
Uznesenie č. 3:
AS FAJ schválil členov Disciplinárnej komisie v zložení: Ľudovít Barac, Maximilián Janík.
pozn. predsedom DK FAJ sa z titulu svojej funkcie stáva Eva Stradiotová
Členka AS FAJ Eva Stradiotová sa stala prodekankou, preto budú potrebné
doplňovacie voľby do AS FAJ za Katedru anglického jazyka FAJ. Predseda AS navrhol za
členov volebnej komisie Zuzanu Hrdličkovú, Zuzanu Kočišovú a Máriu Sztukovú.
Uznesenie č. 4.: AS FAJ schválil členov Volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS
FAJ za Katedru anglického jazyka v zložení Zuzana Hrdličková, Zuzana Kočišová, Mária
Sztuková.
Mónica Sanchez sa obrátila s 2 otázkami na dekana fakulty:
- Môžeme očakávať organizačné a štrukturálne zmeny FAJ ?
- V tomto akademickom roku budeme mať prvé štátnice z francúzštiny – aké pokyny
k priebehu máme dať študentom?
Radoslav Štefančík, dekan FAJ:
- Momentálne o zmenách neuvažujeme, privítali by sme najskôr lepšiu komunikáciu medzi
našimi katedrami, potom sa uvidí.
- K štátniciam plánujeme stretnutie všetkých katedier v 2. januárovom týždni. Prerokujeme
návrhy na zmeny, ktoré padli na KJaT: napr. zrušiť písomné aj ústne skúšky, aby sa študenti
mohli bez stresu venovať bakalárskej práci.

Na záver poďakoval predseda AS všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Jana Pospíšilová
Overili: Milena Helmová
Barbora Paštéková

V Bratislave 11. 12. 2014
Ľudovít Barac
predseda AS FAJ

