EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ č. 1/2015 zo dňa 7. 9. 2015
Program:
1. Rozpis rozpočtu FAJ EU v Bratislave na rok 2015 a priebežné čerpanie rozpočtu –
materiál je uložený v pošte
2. Zásady prijímacieho konania na ak. r. 2015/2016 – materiál poslaný elektronicky
3. Komplexné prehodnotenie pracovných náplní administratívnych pracovníkov k 1. 9.
2015
4. Zmena organizačnej štruktúry
5. Príprava a vyhlásenie doplňovacej voľby nového člena do AS FAJ za Katedru
nemeckého jazyka FAJ.
6. Rôzne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie AS FAJ otvoril predseda AS FAJ Ľudovít Barac, privítal prítomných členov AS,
dekana Radoslava Štefančíka, prodekanku Evu Stradiotovú, štatutárnu zástupkyňu dekana
a tajomníčku FAJ Máriu Farkašovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Lea Gužiňáka a Zuzanu Kočišovú.
Návrh bol jednomyseľne schválený.

Predseda AS FAJ Ľudovít Barac predložil nasledovnú zmenu programu zasadnutia AS:
1. Rozpis rozpočtu FAJ EU v Bratislave na rok 2015 a priebežné čerpanie rozpočtu –
predkladá dekan FAJ
2. Zásady prijímacieho konania na ak. r. 2015/2016 – predkladá dekan FAJ
3. Komplexné prehodnotenie pracovných náplní administratívnych pracovníkov k 1. 9.
2015 – predkladá dekan FAJ
4. Informácia o počtoch prijatých študentov do 1. roč. Bc. a Mgr. – predkladá dekan FAJ
5. Príprava a vyhlásenie doplňovacej voľby nového člena do AS FAJ za Katedru
nemeckého jazyka FAJ.
6. Rôzne
Zmena programu bola jednomyseľne schválená.
Program:
1. Rozpis rozpočtu FAJ EU v Bratislave na rok 2015 a priebežné čerpanie rozpočtu –
predkladá dekan FAJ. Materiál dostali členovia AS do pošty. Dekan FAJ podrobne
vysvetlil jednotlivé časti rozpočtu, otázky kopírovania v rozmnožovni doplnila
tajomníčka FAJ Mária Farkašová.

Uznesenie č. 1.: AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Rozpis rozpočtu FAJ EU
v Bratislave na rok 2015 a jeho priebežné čerpanie.
2. Zásady prijímacieho konania na ak. r. 2015/2016 – predkladá dekan FAJ. O zrušení
prijímacích skúšok sa diskutuje, v budúcom akademickom roku ešte budú, ich
definitívna forma bude včas oznámená.
AS FAJ prerokoval a berie na vedomie Zásady prijímacieho konania na ak. r. 2015/2016.
3. Ad hoc sa prehodilo poradie bodov 3. a 4.: Informácia o počtoch prijatých študentov
do 1. roč. Bc. a Mgr. – predkladá dekan FAJ, informuje prodekanka Eva Stradiotová.
Na bakalárske štúdium prijímame 125 študentov a na magisterské 63 študentov.
Uznesenie č. 2: AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schvaľuje počty prijatých študentov.
4. Komplexné prehodnotenie pracovných náplní administratívnych pracovníkov k 1. 9.
2015 – predkladá dekan FAJ. Tajomníčka FAJ Mária Farkašová rozdala prítomným
písomné podklady a podrobne vysvetlila zmeny týkajúce sa jednotlivých pracovníkov.
Eva Jonáková rozviazala pracovný pomer k 1.9.2015, na jej miesto nastúpila Renáta
Mencerová.
Referát kontroly zistil, že Zuzana Bihariová nemá knihovnícke vzdelanie a trval na
tom, aby bola preradená. Zmenila sa jej teda náplň práce, bude mať na starosti
registráciu publikačných výstupov a sociálne štipendiá.
Fakultnú knižnicu zrušíme a vytvoríme Informačné stredisko pre vedu, o ktoré sa bude
starať Ivana Pifková.
Ostatné zmeny viď príloha.
Uznesenie č. 3.: AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schvaľuje Komplexné prehodnotenie
pracovných náplní administratívnych pracovníkov k 1. 9. 2015
5. Príprava a vyhlásenie doplňovacej voľby nového člena do AS FAJ za Katedru
nemeckého jazyka FAJ. Za odchádzajúcu kolegyňu Evu Janíčkovú sa budú konať
doplňovacie voľby do AS FAJ. Predseda AS FAJ Ľudovít Barac navrhol za členov
volebnej komisie Zuzanu Hrdličkovú, Zuzanu Kočišovú a Jarmilu Rusiňákovú.
Návrh bol jednomyseľne schválený.
Predseda AS FAJ Ľudovít Barac vyzval ďalej Volebnú komisiu, aby pripravila vyhlášku,
zoznam voličov, návrhové a volebné lístky, vypracovala Protokol a navrhol termín
Doplňovacích volieb na 5.10.2015.
Návrh termínu volieb na 5.10.2015 bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie č. 4.: AS FAJ schválil členov Volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FAJ
za Katedru nemeckého jazyka v zložení Zuzana Hrdličková, Zuzana Kočišová, Jarmila
Rusiňáková a termín Doplňovacích volieb na 5. 10. 2015 cez obedňajšiu prestávku.

Predseda AS FAJ Ľudovít Barac ešte oznámil, že nás čaká zhromaždenie akademickej obce.
Potom poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým úspešný akademický rok a zasadnutie
ukončil.

V Bratislave 14. 9. 2015
Overili: Zuzana Kočišová
Leonard Gužiňák

Ľudovít Barac, predseda AS FAJ

Zapísala: Jana Pospíšilová

