
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

Fakulta aplikovaných jazykov 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 

ZÁPISNICA č. 7/2017 zo dňa 20.9.2017 

 

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu 

Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave  

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Príprava a vyhlásenie Doplňujúcich volieb nových členov do AS FAJ za KJaT a KRaSJ. 

3. Schválenie počtu prijatých študentov na akademický rok 2018/2019 

4. Rôzne 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Zasadnutie AS FAJ otvoril dekan FAJ Radoslav Štefančík, privítal prítomných  členov AS 

a prodekanku pre vzdelávanie Evu Stradiotovú.   

Dekan FAJ zvolal AS FAJ miesto bývalého predsedu Ľ. Baraca, ktorý tak neurobil pred 

odchodom do dôchodku (podľa: Štatút FAJ, článok 12, bod 5). 

Dekan FAJ navrhol, aby zasadnutie viedla tajomníčka Jana Pospíšilová.  

Hlasovanie: Návrh bol jednomyseľne schválený.  

 

Ďalej pokračovala tajomníčka AS FAJ.                                                                                                

Za overovateľov zápisnice navrhla Janu Kucharovú a Mareka Lukáča. 

Hlasovanie: Návrh bol jednomyseľne schválený.  

 

2. Príprava a vyhlásenie Doplňujúcich volieb nových členov do AS FAJ za KJaT a KRaSJ. 

 

K 31.8.2017 odišiel do dôchodku predseda AS FAJ Ľudovít Barac z KJaT a prvý podpredseda 

za zamestnaneckú časť Mónica Sánchez Presa z KRaSJ rozviazala pracovný pomer 

s Ekonomickou univerzitou. Druhý podpredseda za študentskú časť Leonard Gužiňák sa vzdal 

funkcie. V tejto mimoriadnej situácii sa musia konať Doplňujúce voľby na uvoľnené miesta v 

AS FAJ. 

 

Za členov Volebnej komisie, ktorá si zvolí predsedníčku,  pripraví vyhlášku, návrhové lístky a 

zoznam voličov za KJaT a KRaSJ, navrhujeme Zuzanu Hrdličkovú, Zuzanu Kočišovú 

a Milenu Helmovú. 

 

Navrhnuté kandidátky prijali nomináciu. 

 

Hlasovanie: Návrh bol jednomyseľne schválený.  



Uznesenie č. 1: AS FAJ schválil členov Volebnej komisie pre Doplňujúce voľby do AS FAJ 

v zložení Zuzana Hrdličková, Zuzana Kočišová, Milena Helmová. 

 

 Doplňujúce voľby do AS FAJ sa budú konať podľa nasledovného harmonogramu:   

 

a) termín na podávanie návrhov na uvoľnené miesta v AS FAJ za KJaT a KRaSJ 

navrhujeme na 4. 10. 2017 v čase od 12.30-13.30 v miestnosti D 2.06. 

 

Hlasovanie: Návrh bol jednomyseľne schválený.  

 

Uznesenie č. 2: AS FAJ schválil jednomyseľne termín podávania návrhov na kandidátov k 

Doplňujúcim voľbám za KJaT a KRaSJ na 4. 10. 2017 v čase od 12.30-13.30 v miestnosti       

D 2.06. 

 

b) Volebná komisia sčíta hlasy, spracuje protokol o voľbách a výsledky návrhov 

kandidátov oznámi dekanovi a vyvesí na tabuli AS FAJ.  

 

c) Doplňujúce voľby do AS FAJ za KJaT a KRaSJ  sa budú konať v stredu 11. 10. 2017 

v čase od 12.30-13.30 v miestnosti D2.06. 

 

Hlasovanie: Návrh bol jednomyseľne schválený.  

  

Uznesenie č. 3: AS FAJ schválil jednomyseľne termín konania Doplňujúcich volieb do AS 

FAJ za KJaT a KRaSJ   na 11. 10. 2017  v čase od 12.30-13.30 v miestnosti D2.06. 

 

d) Volebná komisia sčíta hlasy, spracuje protokol o voľbách a výsledky doplňujúcich 

volieb do AS FAJ oznámi dekanovi a vyvesí na tabuli AS FAJ.  

 

e) Voľby predsedu a 1. podpredsedu AS FAJ sa budú konať v stredu 18.10.2017 o 12.45 

hod. na ďalšom zasadnutí AS FAJ v zasadačke dekana FAJ. 

 

Hlasovanie: Návrh bol jednomyseľne schválený.  

 

Uznesenie č. 4: Senát FAJ schválil jednomyseľne termín volieb predsedu a prvého 

podpredsedu AS FAJ na 18. 10. 2017  o 12.45 hod. na ďalšom zasadnutí AS FAJ v zasadačke 

dekana FAJ. 

  

f) Volebná komisia pripraví volebné lístky na voľby predsedu a 1. podpredsedu AS FAJ 

a po voľbách hneď spočíta hlasy a oznámi výsledky.  

 

g) Zároveň sa vyhlasujú aj voľby do študentskej časti AS pri FAJ.  

 

3. Schválenie počtu prijatých študentov na akademický rok 2018/2019 – predniesla 

prodekanka pre vzdelávanie Eva Stradiotová.  

 

- 80 študentov do 1. ročníka na prvom stupni štúdia a 50 študentov do 1. ročníka na 

druhom stupni štúdia 

 

Hlasovanie: Návrh bol jednomyseľne schválený.  

 



Uznesenie č. 5: AS FAJ schválil jednomyseľne počty  prijatých študentov na akademický rok 

2018/2019. 

Na záver poďakovala tajomníčka AS FAJ Jana Pospíšilová prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončila.  

 

Zapísala: Jana Pospíšilová 

Overovatelia:   

Jana Kucharová    

Marek Lukáč:  


