EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ č. 6/2015 zo dňa 24. 3. 2015
1. Organizačná zmena v štruktúre FAJ EU v Bratislave – predkladá dekan FAJ EU
2. Príprava Volieb do AS EU v Bratislave
3. Rôzne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie AS FAJ otvoril predseda AS FAJ Ľudovít Barac, privítal prítomných členov AS
a dekana FAJ Radoslava Štefančíka.
Za overovateľov zápisnice navrhol Elenu Melušovú a Máriu Krakovskú.
Návrh bol jednomyseľne schválený.
1. Organizačná zmena v štruktúre FAJ EU v Bratislave – predkladá dekan FAJ EU.
Prodekanka pre vzdelávanie Eva Stradiotová informovala o zrušení pracovného miesta
na FAJ na pracovisku Dekanát – referát pre vzdelávanie.
Uznesenie č. 1. AF FAJ prerokoval Správu o organizačnej zmene v štruktúre FAJ EU a berie
na vedomie zrušenie miesta študijnej referentky.
2. Predseda Senátu FAJ Ľudovít Barac informoval prítomných o príprave volieb do
Senátu EU BA. Každá fakulta vysiela päť svojich zástupcov – troch za zamestnaneckú
a dvoch za študentskú časť. AS FAJ vyhlásil voľby do AS EU na deň 28.4.2015.
Podávanie návrhov sa bude konať utorok 21. 4. 2015 od 12.30 v miestnosti D 2. 06.
Predseda AS FAJ Ľudovít Barac navrhol za členov Volebnej komisie Jarmilu Rusiňákovú,
Zuzanu Hrdličkovú a Zuzanu Kočišovú. Navrhnutí členovia Volebnej komisie boli AS
FAJ jednomyseľne schválení počtom 12 hlasov.
Uznesenie č. 2. Senát FAJ schválil Volebnú komisiu, v zložení: Jarmila Rusiňáková, Zuzana
Hrdličková a Zuzana Kočišová.
3. Rôzne
a) Maximilián Janík predložil, po diskusii s 3. a 5. ročníkom, návrh o posunutí
termínu odovzdávania záverečných bakalárskych a magisterských prác na 20. 4.
2015.
Uznesenie č. 3. Senát FAJ po prerokovaní schválil 12 hlasmi posunutie termínu
odovzdávania záverečných bakalárskych a magisterských prác na 20. 4. 2015.
b) Elena Melušová sa vrátila k informácii dekana FAJ o financiách. Členovia
románskej katedry podávajú projekty, ale celá práca je demotivujúca, pretože
projekty sú väčšinou zamietnuté. Navrhla, aby sme pozvali učiť k nám osobnosti,

ktoré majú kontakty a styky v komisiách, ktoré rozhodujú o schvaľovaní
projektov.
Odpovedal dekan FAJ Radoslav Štefančík: Rozpočet našej univerzity sa tvorí na
základe toho, koľko na seba zarobíme a podľa toho sa prideľujú financie
jednotlivým fakultám. Z tabuliek na schvaľovanie rozpočtu vyplýva, že NHF
zarobila najviac a FAJ najmenej peňazí. Z nášho rozpočtu máme peniaze len pre
našich učiteľov, ak by sme prijali niekoho iného, museli by sme prepustiť
pedagóga z našich radov, zároveň odporučil, aby sme aj napriek neúspechom
skúšali znova podávať projekty.
Na záver poďakoval predseda AS všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Bratislave 31.3.2015
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