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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Akademického senátu FAJ č. 3 zo dňa 11. 4. 2016  

 

Program:  

1. Predstavenie nových členov AS FAJ                                                                                            

2. Dlhodobý zámer rozvoja FAJ EU   –   predkladá dekan FAJ                                                                                                                                                                                                                   

3. Zásady Výberového konania    –   predkladá dekan FAJ 

4. Zmena Harmonogramu štátnic na FAJ    –   predkladá dekan FAJ 

5. Rôzne 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie AS FAJ otvoril predseda AS FAJ Ľudovít Barac, privítal prítomných  členov AS 

a prodekanky Evu Stradiotovú a Janu Paľkovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhol Janu Kucharovú a Andreja Kinera.  

Návrh bol jednomyseľne schválený.  

Predseda AS FAJ Ľudovít Barac dal odsúhlasiť nasledovnú zmenu programu:  

1. Predstavenie nových členov AS FAJ  

2. Dlhodobý zámer rozvoja FAJ EU 

     –   predkladá dekan FAJ – prednesie prodekanka Paľková 

 

3. Zásady výberového konania 

    –   predkladá dekan FAJ – prednesie prodekanka Stradiotová 

 

4. Zmena Harmonogramu štátnic na FAJ 

    –   predkladá dekan FAJ – prednesie prodekanka Stradiotová 

 

5. Žiadosť o odsúhlasenie prijatia uchádzačov na II. stupeň štúdia – predkladá prodekanka 

Stradiotová 

 

6. Rôzne 

 

Zmena programu bola jednomyseľne schválená.  

 

 Program:  

1. Predseda AS FAJ Ľudovít Barac predstavil nových členov AS FAJ. Za študentskú časť sú 

to študenti I. roč. Andrej Kiner a Natália Tomášová – neprítomná.  



2. Dlhodobý zámer rozvoja FAJ EU predniesla prodekanka Paľková – materiál v printovej 

verzii dostali všetci prítomní – pripomienky k štylizácii uviedli Jarmila Rusiňáková str. 14 

bod 2 a Jana Kucharová str. 8 bod 4.  

 

Uznesenie č. 1.: AS FAJ prerokoval Dlhodobý zámer rozvoja FAJ EU a s pripomienkami 

jednomyseľne schválil. 

 

3.  Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest na EUBA 

 predniesla prodekanka Stradiotová, upozornila na zmenu: tajomníčka FAJ nebude vo 

výberovom konaní hlasovať za výber kandidáta, bude zodpovedná za napísanie zápisnice. 

Materiál v printovej verzii dostali všetci prítomní  

 

Uznesenie č. 2.: AS FAJ prerokoval a berie na vedomie Zásady výberového konania.  

  

4. Prodekanka Stradiotová predložila Zmenu termínov bakalárskych a magisterských štátnic 

v ak. roku 2015/2016. Materiál dostali prítomní v printovej podobe.  

 

Uznesenie č. 3.: AS FAJ prerokoval Zmenu termínov bakalárskych a magisterských štátnic a  

jednomyseľne schválil. 

 

5. Žiadosť o odsúhlasenie prijatia uchádzačov na II. stupeň štúdia bez prijímacieho konania – 

predložila prodekanka Stradiotová – materiál v printovej podobe dostali všetci prítomní. 

 

Uznesenie č. 4.: AS FAJ prerokoval a  jednomyseľne schválil Žiadosť o odsúhlasenie prijatia 

uchádzačov na II. stupeň štúdia. 

 

6. Rôzne 

V poslednom bode programu sa prítomní vyjadrili k Pripomienkam členov AO FAJ 

k súčasnému stavu na FAJ a v slovenskom školstve. Týkali sa podávania grantov 

a spracovania výsledkov, priamej a nepriamej pedagogickej činnosti, habilitácií, voľby 

dekana a iných. Nie všetky katedry sa však zapojili, tieto  problémy sa  musia riešiť  najprv 

zhora, až potom sa s nimi môže zaoberať AS FAJ.  

   

 

Na záver poďakoval predseda AS FAJ Ľudovít Barac prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončíl.   

 

 

V Bratislave 11. 4. 2016             Zapísala: Jana Pospíšilová 

 

Overili:  Jana Kucharová  

  Andrej Kiner      

 

Ľudovít Barac, predseda AS FAJ  

 

 


