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ZÁPISNICA  

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FAJ EUBA zo dňa 15. 02. 2022 

  

Program rokovania AS FAJ EUBA: 

1. Prerokovanie a schválenie návrhu na uznesenie týkajúceho sa postoja AS FAJ EUBA 

k pripravovanému návrhu novely Zákona o vysokých školách. (predsedníčka AS FAJ EUBA) 

2. 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, dekana FAJ EUBA a prodekanku pre vzdelávanie FAJ 

EUBA.  

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 Rady 

vysokých škôl, ktorá dňa 09. 02. 2022 adresovala akademickým senátom fakúlt a vysokých 

škôl výzvu, aby na znak rázneho protestu symbolicky prerušili výučbu dňa 21. 02. 2022 

a počas rokovania NR SR o novele zákona o VŠ zvážili pokračovanie protestu. Predsedníčka 

AS FAJ EUBA predstavila zúčastneným Výzvu v plnom znení a následne otvorila diskusiu 

o vyjadrení podpory tejto Výzve.  

 

Členovia AS FAJ EUBA a prítomní hostia predniesli v rámci diskusie nasledovné 

pripomienky a podnety: 

• doc. Štefančík – dekan FAJ EUBA vyjadril za vedenie FAJ EUBA podporu tejto 

Výzve, ako aj zásadný nesúhlas s novelou zákona o vysokých školách.  

• Dr. Stradiotová – vyjadrila podporu tejto Výzve, pričom upriamila pozornosť najmä 

na otázky týkajúce sa samosprávy a dlhodobého podfinancovania vysokých škôl.  

• Dr. Kucharová – v rámci diskusie prezentovala aj uznesenie Študentskej rady 

vysokých škôl, ktoré vyjadrilo podporu pripravovanej novele a vyzvala prítomných 

študentov, aby vyjadrili svoj postoj k téme. 

• Bc. Sabolová – vyjadrila názor študentov (aj za študentov FAJ), že po stretnutiach 

študentov k novele a po jej analýze aj z právneho hľadiska dospeli študenti k záveru, 

že plne podporujú uznesenie Študentskej rady vysokých škôl a teda aj pripravovanú 

novelu zákona s argumentami, že zákon je pro-študentský, zlepší vysokoškolské 

prostredie pre študentov, že študenti nesúhlasia s vyjadreniami o politizácii vysokých 

škôl a zrušení ich samosprávy.  

• Dr. Stradiotová – poznamenala, že niektoré body týkajúce sa študentov (napr. 

uznávanie predmetov po absolvovaní mobility) sú síce pozitívne, no nemusia sa riešiť 

novelou zákona, ale interne v rámci fakúlt. Opätovne poukázala na politizáciu 

vysokého školstva v predkladanej novele, na zrušenie samosprávy vysokých škôl a ich 

možnosti rozhodovať za seba.  

• Dr. Tureková – podporila vyjadrenia Dr. Stradiotovej a vyjadrila svoju plnú podporu 

Výzve Rady vysokých škôl a prerušeniu výučby. Ocenila by tiež zvolanie 
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mimoriadneho zasadnutia akademickej obce EUBA s cieľom vysvetliť študentom aj 

zamestnancom negatívny postoj voči novele.  

 

Dr. Kucharová predložila prítomným členom návrh na uznesenie: 

 

Vyhlásenie 

Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 

pripája k Výzve Rady vysokých škôl zo dňa 09. 02. 2022 k pripravovanej novele 

vysokoškolského zákona v znení predloženom do Národnej Rady Slovenskej republiky v 

januári 2022 a vyslovuje s touto novelou zásadný nesúhlas.  Podporuje prerušenie výučby ako 

formu tvrdého protestu a to dňa 21. 2. 2022 a následne  v dňoch rokovania NR SR o novele 

zákona o VŠ a  podľa vývoja situácie zváži pokračovanie protestu. 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS FAJ EUBA: 11 

Za: 7 

Proti: 4 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 1:  

AS FAJ EUBA prerokoval a schválil návrh uznesenia týkajúci sa aktuálneho návrhu novely 

Zákona o vysokých školách v tomto znení:  

 

Vyhlásenie 

Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 

pripája k Výzve Rady vysokých škôl zo dňa 09. 02. 2022 k pripravovanej novele 

vysokoškolského zákona v znení predloženom do Národnej Rady Slovenskej republiky v 

januári 2022 a vyslovuje s touto novelou zásadný nesúhlas.  Podporuje prerušenie výučby ako 

formu tvrdého protestu a to dňa 21. 2. 2022 a následne  v dňoch rokovania NR SR o novele 

zákona o VŠ a  podľa vývoja situácie zváži pokračovanie protestu. 

 

2. Na záver predsedníčka AS FAJ EUBA Jana Kucharová poďakovala prítomným členom AS 

FAJ EUBA a hosťom za účasť na zasadnutí a mimoriadne zasadnutie AS FAJ EUBA 

ukončila.  

 

V Bratislave dňa 15. 02. 2022. 

 

 

 

Zapísala predsedníčka AS FAJ EUBA:   Mgr. Jana Kucharová, PhD.    

 

Overovatelia:     Mgr. Andrea Tureková, PhD.    

 

Bc. Terézia Sabolová     


