EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu FAJ č. 5 zo dňa 16. 11. 2016
Program:
1. Vyhodnotenie doplňovacích volieb do AS EU v Bratislave
2. Informácia zo zasadnutie AS EU
3. Výročná správa o hospodárení FAJ EU za rok 2015
– predkladá dekan FAJ
4. Rôzne

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie AS FAJ otvoril predseda AS FAJ Ľudovít Barac, privítal prítomných členov AS,
dekana FAJ Radoslava Štefančíka a hosťa Dominiku Fifikovú. Zároveň oznámil zmenu
programu: Po Vyhodnotení doplňovacích volieb do AS EU nasleduje Výročná správa
o hospodárení a potom Informácie zo zasadnutia AS EU.
Za overovateľov zápisnice navrhol Zuzanu Kočišovú a Andreja Kinera.
Návrh bol jednomyseľne schválený.
1. Predseda AS FAJ Ľudovít Barac poďakoval Volebnej komisii za prípravu, priebeh
a spracovanie výsledkov Doplňovacích volieb do AS EU. Víťazom sa stala Dominika
Fifiková, členka KJaT, ktorej poblahoželal v mene všetkých prítomných k zvoleniu a krátko
ju predstavil.
2. Výročná správa o hospodárení FAJ EU za rok 2015 - všetci prítomní dostali podklady
v printovej forme – predložil dekan FAJ Radoslav Štefančík. Správu doplnil v niektorých
bodoch: Je potešujúce, že sme rozbehli podnikateľskú činnosť: Kurz odborného AJ, PWD,
Test DaF. Mrzí nás, že nemáme projekty ako iné fakulty. Do rozpočtu sme dostali o 30 000
eur menej, lebo EUBA má z roka na rok menej študentov a tým sú aj menšie dotácie.
Z daného rozpočtu sa podarilo vyčleniť peniaze na odmeny pre víťazov ŠVOČ a na
motivačné štipendiá – o pridelení rozhoduje komisia.
Po drobných pripomienkach k formálnej úprave AS FAJ jednomyseľne schválil dokument.
Uznesenie č. 1: AS FAJ prerokoval Výročnú správu o hospodárení FAJ EU za rok 2015
a jednomyseľne schválil s menšími pripomienkami.

3. Informácia zo zasadnutie AS EU – novozvolená členka AS EU Dominika Fifiková
informovala o prerokovanom Dodatku k študijnému poriadku a k jeho drobným štylistickým
úpravám. Preklad dokumentu do anglického jazyka zabezpečia kolegyne Fifiková, Bittnerová,
Kapustíková. Ďalej informovala o úspešnom zvolení študenta 3. roč. FAJ Leonarda
Gužiňáka, ktorý sa stal prezidentom Študentského parlamentu EUBA a zároveň aj členom
Správnej rady.
4. Rôzne:
- Dekan FAJ upozornil na niektoré body v Rozpise rozpočtu na rok 2016, ktorý dostali všetci
členovia k dispozícii v printovej forme, a na nutnosť šetriť.
Uznesenie č. 2: AS FAJ prerokoval Rozpis rozpočtu na r. 2016 a berie na vedomie.
- Predseda AS FAJ oznámil termín Zhromaždenia AO, ktoré sa bude konať v stredu
14.12.2016 o 13.00 v miestnosti V1.
- Andrej Kiner informoval o možnosti organizovať vianočný večierok FAJ.

Na záver poďakoval predseda AS všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Bratislave 26.9.2016
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