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ZÁPISNICA  

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FAJ EUBA zo dňa 03. 03. 2021 
  
Program rokovania AS FAJ EUBA: 
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania AS FAJ EUBA. (predsedníčka AS FAJ EUBA) 
2. Voľba overovateľov zápisnice. (predsedníčka AS FAJ EUBA) 
3. Prerokovanie a schválenie návrhu na uznesenie týkajúceho sa postoja AS FAJ EUBA 
k pripravovanému návrhu novely Zákona o vysokých školách. (predsedníčka AS FAJ EUBA) 
4. Diskusia.  
5. Záver. (predsedníčka AS FAJ EUBA) 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny a prezenčnej listiny z MS Teams 
 
1. Mimoriadne zasadnutie AS FAJ EUBA sa uskutočnilo online prostredníctvom aplikácie 
MS Teams. Otvorila a viedla ho predsedníčka AS FAJ EUBA Jana Kucharová a privítala 
prítomných členov AS FAJ EUBA a dekana FAJ EUBA. Predsedníčka AS FAJ EUBA 
vyzvala prítomných, aby predniesli prípadné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu 
rokovania AS FAJ EUBA. Keďže nikto z prítomných nemal k programu rokovania žiadne 
pripomienky ani dodatočné návrhy na jeho úpravu, prítomní členovia AS FAJ EUBA 
hlasovali o návrhu programu rokovania AS FAJ EUBA v znení, v akom je uvedený vyššie.  
Návrh programu rokovania AS FAJ EUBA bol jednomyseľne schválený. 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov AS FAJ EUBA: 10 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie č. 1:  
AS FAJ EUBA jednomyseľne a bez pripomienok schvaľuje program rokovania AS FAJ 
EUBA.  
 
2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: PhDr. Eva Maierová, PhD. a Bc. Andrej Kalász.                        
Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov AS FAJ EUBA: 10 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie č. 2:  
AS FAJ EUBA jednomyseľne a bez pripomienok schvaľuje PhDr. Evu Maierovú, PhD. a Bc. 
Andreja Kalásza za overovateľov zápisnice a zároveň im ukladá povinnosť overiť zápisnicu 
z mimoriadneho rokovania AS FAJ EUBA zo dňa 03. 03. 2021. Termín: do 03. 03. 2021. 
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3. Predsedníčka AS FAJ EUBA informovala členov AS FAJ EUBA o aktuálne pripravovanej 
novele Zákona o vysokých školách a o negatívnom postoji voči tejto novele zo strany 
viacerých združení akademických funkcionárov (Slovenská rektorská konferencia, Klub 
dekanov) Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl i ďalších slovenských 
univerzít. Ďalej informovala, že v pondelok, dňa 01. 03. 2021, sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie všetkých predsedov fakultných senátov EUBA a predsedníčky AS EUBA s cieľom 
diskutovať o možnom postupe fakúlt EUBA ako aj samotnej univerzity a ich prípadnom 
zapojení sa do protestu resp. do ďalších, ráznejších foriem protestu. V tejto súvislosti 
predniesla členom AS FAJ EUBA na prerokovanie nasledovný návrh uznesenia AS FAJ 
EUBA: 
 

PROTEST 
Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako 
reprezentant akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v 
Bratislave vyhlasuje odo dňa 4. 3. 2021 protest proti spôsobu prípravy a obsahu  návrhu 
novely Zákona o vysokých školách. 
Spôsob prípravy novely zákona je prejavom neakceptovateľného  politického zásahu do 
autonómneho fungovania vysokých škôl a samotný jej obsah smeruje k likvidácii 
akademickej samosprávy  a demokratických slobôd.  
Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave  
vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby navýšilo finančné zdroje pre  
vysoké školstvo, ktoré umožnia realizáciu rozvojových aktivít v oblasti vzdelávania a vedy.  
V prípade, že MŠVVaŠ SR nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, 
pristúpi akademická obec Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave 
k razantnejším formám protestu. 
 
Členovia AS FAJ EUBA mali k návrhu tieto pripomienky, podnety a návrhy: 

• Dr. Maarová: v texte by malo byť explicitne povedané že sa odmieta príprava novely 
bez toho, aby do tohto procesu boli zapojení zástupcovia vysokých škôl a aby sa 
s nimi o predmetnej novele diskutovalo,  

• Dr. Tureková: nemalo by ísť len o výzvu k navyšovaniu finančných prostriedkov ale 
aj k spoločnej odbornej diskusii,  

• doc. Štefančík: mala by byť zapracovaná aj požiadavka, aby finančné zdroje 
v aktuálnom roku neboli krátené,  

• Dr. Kočišová a Dr. Rusiňáková: štylistické pripomienky, 
• A. Kalász: zapracovať pozitívne vnímanie ochoty MŠVVaŠ SR spolupracovať so 

zástupcami vysokých škôl, ktorú ukázalo vytvorením tímu zo dňa 02. 03. 2021. 
Uvedené pripomienky predsedníčka AS FAJ EUBA spolu s členmi AS FAJ EUBA priebežne 
zapracovávala do návrhu uznesenia.  
 
Návrh uznesenia so zapracovanými pripomienkami členov AS FAJ EUBA bol jednomyseľne 
schválený. 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov AS FAJ EUBA: 10 
Za: 10 
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Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie č. 3:  
AS FAJ EUBA prerokoval a schválil návrh uznesenia týkajúci sa aktuálneho návrhu novely 
Zákona o vysokých školách v tomto znení:  
 

PROTEST 
Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako 
reprezentant akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v 
Bratislave vyhlasuje odo dňa 4. 3. 2021 protest proti spôsobu prípravy a obsahu  návrhu 
novely Zákona o vysokých školách. 
Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave 
kategoricky odmieta prípravu novely Zákona o vysokých školách bez prítomnosti zástupcov 
vysokých škôl a odbornej diskusie s nimi. Spôsob prípravy novely zákona je prejavom 
neakceptovateľného politického zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl a 
samotný jej obsah smeruje k likvidácii akademickej samosprávy  a demokratických slobôd.  
Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave  
vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby neznižovalo objem už aj tak 
poddimenzovaných finančných zdrojov pre vysoké školstvo v aktuálnom roku.   
V prípade, že MŠVVaŠ SR nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, 
pristúpi akademická obec Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave 
k razantnejším formám protestu. 
 
4. Predsedníčka AS FAJ EUBA informovala prítomných členov AS FAJ EUBA, že v stredu, 
dňa 10. 03. 2021 sa uskutoční 18. riadne zasadnutie AS FAJ EUBA. Pozvánka spolu 
s programom a materiálmi na rokovanie bude zaslaná ešte 03. 03. 2021. Členovia AS FAJ 
EUBA nemali žiadne ďalšie podnety a návrhy do diskusie. 
 
5. Na záver predsedníčka AS FAJ EUBA Jana Kucharová poďakovala prítomným členom AS 
FAJ EUBA za účasť na zasadnutí a mimoriadne zasadnutie AS FAJ EUBA ukončila.  
 
V Bratislave dňa 03. 03. 2021. 
 
 
 
Zapísala:    Mgr. Andrea Tureková, PhD.      
 
Predsedníčka AS FAJ:  Mgr. Jana Kucharová, PhD.      
 
Overovatelia:   PhDr. Eva Maierová, PhD.       
 

Bc. Andrej Kalász       


