
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

Fakulta aplikovaných jazykov 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Akademického senátu FAJ č. 6 zo dňa 22.5.2017   

 

Program:  

1. Výročná správa o hospodárení FAJ za rok 2016 

     predkladá dekan FAJ 

 

2. Rozpis rozpočtu na FAJ 2017 

    predkladá dekan FAJ 

 

3. Návrh na schválenie vymenovania doc., Mgr., Ing. Kataríny Seresovej, PhD. do  

    funkcie prodekanky pre rozvoj FAJ 

    predkladá dekan FAJ 

 

4. Žiadosť o odsúhlasenie prijatia uchádzačov na II. stupeň štúdia CJaIK na akademický  

    rok 2017/2018 bez prijímacieho konania  

   predkladá dekan FAJ 

   prednesie prodekanka pre vzdelávanie FAJ 

5. Schválenie Harmonogramu na akad. rok 2017/2018 na FAJ EU                                                            

    predkladá dekan FAJ 

   prednesie prodekanka pre vzdelávanie FAJ 

6. Organizačná zmena v štruktúre programu CJaIK na I. stupni štúdia 

    sa týka presunu predmetu Vybrané kapitoly z dejín anglickej literatúry v 3. roč. I. stupňa  

    štúdia zo zimného semestra do letného semestra s platnosťou od ak. r. 2017/2018 

    predkladá dekan FAJ 

    prednesie prodekanka pre vzdelávanie FAJ 

7. Žiadosť o odsúhlasenie zmeny v Harmonograme na ak. r. 2016/2017 

Zmena v Harmonograme na ak. r. 2016/2017 sa  týka Štátnych skúšok  z anglického jazyka na 

II. Stupni štúdia, ktoré mali prebiehať v období od 29.5.2017-1.6.2017. Vzhľadom na 

neočakávané problémy pri zostavovaní štátnicovej komisie sme nútení predĺžiť obdobie, 

v ktorom štátnica z anglického jazyka bude prebiehať - nový termín pre štátne skúšky 

z anglického jazyka je  29.5.2017-2.6.2017 

 predkladá dekan FAJ 

 prednesie prodekanka pre vzdelávanie FAJ 

8. Rôzne                                                                                                                        

Materiály na rokovanie sú v poštových priečinkoch 

 

 

 



 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

dekana FAJ Radoslava Štefančíka a prodekanku pre vzdelávanie Evu Stradiotovú. Zároveň 

oznámil zmenu programu, ktorú všetci prítomní jednomyseľne odsúhlasili a pokračovalo sa 

podľa horeuvedeného programu.  

Za overovateľov zápisnice navrhol predsedu AS Ľudovíta Baraca a Leonarda Gružiňáka.    

Návrh bol jednomyseľne schválený.  

1.   Výročná správa o hospodárení FAJ EU za rok 2016 -  všetci prítomní dostali podklady 

v printovej forme – predložil dekan FAJ Radoslav Štefančík. 

Návrh bol jednomyseľne schválený.  

 

Uznesenie č. 1: AS FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Výročnú správu o hospodárení 

FAJ EU za rok 2016.    

 

2. Rozpis rozpočtu na FAJ 2017 – pripravuje tajomníčka FAJ Mária Farkašová, predložil 

dekan FAJ, a znova pripomenul, ako je  dôležité podávať vedecké projekty, Vega, Kega, - 

z ich finančných zdrojov môžeme nakúpiť výpočtovú techniku.  

Návrh bol jednomyseľne schválený.  

 

Uznesenie č. 2: AS  FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Rozpis rozpočtu na r. 2017.  

 

3. Dekan FAJ predložil na základe doterajšej spolupráce Návrh na schválenie vymenovania 

doc., Mgr., Ing. Kataríny Seresovej, PhD. do  funkcie prodekanky pre rozvoj FAJ. 

Návrh bol jednomyseľne schválený.  

 

Uznesenie č. 3: AS  FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Návrh na schválenie 

vymenovania doc., Mgr., Ing. Kataríny Seresovej, PhD. do  funkcie prodekanky pre rozvoj 

FAJ. 

 

4. Žiadosť o odsúhlasenie prijatia uchádzačov na II. stupeň štúdia CJaIK na akademický  

    rok 2017/2018 bez prijímacieho konania predložila prodekanka pre vzdelávanie Eva 

Stradiotová. 

Žiadosť bola  jednomyseľne schválená prítomnými členmi. 

 

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

uchádzačov na II. stupeň štúdia CJaIK na akademický  rok 2017/2018 bez prijímacieho konania 

 

5. Schválenie Harmonogramu na akad. rok 2017/2018 na FAJ EU  - po menších úpravách 

na žiadosť študentov sa prerobil, a prepracovaný Harmonogram prítomní jednomyseľne 

schválili.                                                           

Uznesenie č. 5.:  AS  FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Harmonogram na akad. rok 

2017/2018 na FAJ EU.                                                            



6. Organizačná zmena v štruktúre programu CJaIK na I. stupni štúdia sa týka presunu 

predmetu Vybrané kapitoly z dejín anglickej literatúry v 3. roč. I. stupňa štúdia zo zimného 

semestra do letného semestra s platnosťou od ak. r. 2017/2018. 

Žiadosť o zmenu v štruktúre bola jednomyseľne schválená.  

 

Uznesenie č. 6.: AS  FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Organizačnú zmenu v štruktúre 

programu CJaIK na I. stupni štúdia.  

 

7. Žiadosť o odsúhlasenie zmeny v Harmonograme na ak. r. 2016/2017 – kvôli 

problémom pri zostavovaní štátnicovej komisie bol stanovený nový termín pre  štátne skúšky 

z anglického jazyka je  29.5.2017-2.6.2017.                                                                                                     

Žiadosť o zmenu v Harmonograme bola jednomyseľne schválená.  

 

Uznesenie č. 7.: AS  FAJ prerokoval a jednomyseľne schválil Žiadosť o odsúhlasenie zmeny 

v Harmonograme na ak. r. 2016/2017. 

 

 8. Rôzne:  

a). Dekan FAJ: Katedra románskych jazykov je zato, aby študenti mali právo písať záverečné 

práce v slovenskom jazyku. Zo zákona majú na to právo, ale dekan VŠ môže rozhodnúť inak. 

Dekan požiadal prítomných, aby sa k tejto problematike vyjadrili, príp. prerokovali na 

zasadnutiach katedier.  

Všetci prítomní členovia AS FAJ za študentskú časť sa zhodli v tom, že záverečné práce treba 

písať a obhajovať v cudzom jazyku, aj prednášky sú vedené v cudzom jazyku. 

 

  

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

 

V Bratislave 22.5.2017     Zapísala: Jana Pospíšilová 

 

 

Overili:  Ľudovít Barac 

   

  Leonard Gužiňák 

 

Ľudovít Barac,  predseda AS FAJ 

 

  

 

 

 

 

 


