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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  

 

 


