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Vážení členovia Akademickej obce EBF UK v Bratislave, 
 

dovoľte mi predniesť vám stručnú správu o aktivitách a stave AS EBF UK, ako mi to určuje 
čl. 13 nášho štatútu. 

 
Ostatná výročná AO EBF UK sa konala 27.2.2013 

 
V roku 2013 zasadal AS EBF UK celkovo 8 krát. Prvýkrát v  marci, 2x v apríli, raz v máji, 

júni, auguste a v novom akademickom roku v septembri a októbri.  
Zasadanie 28.8., na ktorom bolo potrebné schváliť dôležité študijné dokumenty v termíne 

stanovenom UK, nebolo uznášania schopné.  
Žiaľ, v „stave ohrozenia“ pracoval AS celé mesiace. Napriek často vypisovaným doplňujúcim 

voľbám sa nám nedarilo zvýšiť počet členov. Z ustanovení zákona vyplýva, že najmenší 
možný počet zástupcov v AS je 11. Náš AS ich mal po celé mesiace iba 7!  

 
Dovolím si zacitovať jednu vetu z výročnej správy, ktorú som predniesla na tomto mieste 

minulý rok: „Je potrebné zmieniť sa o istom „špecifiku“ - o znepokojujúco častej nutnosti 
vyhlasovania doplňujúcich volieb na členov senátu“. Ako vidno, ide o pretrvávajúci jav. Je to 

indikácia toho, že nám chýba zodpovednosť a ozajstný záujem o funkčný akademický senát 
na EBF UK? Neviem. Vysvetlení je naporúdzi iste viac, ale kto z nás si dnes trúfne vyhlásiť 

ich za skutočne objektívne? 
 

Keďže som načala problém opakovaných a často bezvýsledných volieb, začnem výpočtom 
volebných aktivít. 

V roku 2013 sa členovia akademickej obce zišli k volebným urnám tri razy.  
Vždy išlo o doplňovacie voľby.  

 
14.5.2013  

 potrebné doplniť jedného člena do zamestnaneckej časti 
Jediný kandidát nezískal dostatočný počet hlasov 

 
16.10.2013  

 jeden zástupca študentov do AS UK 

Zvolená Valéria Terézia Krajčírovičová 

 traja členovia do študentskej časti AS EBF 

Žiadny kandidát nezískal potrebný počet hlasov 

 dvaja zástupcovia do zamestnaneckej časti 

Zvolený jeden - doc. ThDr. Peter Gažík 
 

20.11.2013 

 jeden zástupca do zamestnaneckej časti 

Nebol navrhnutý žiadny kandidát 

 traja zástupcovia do študentskej časti AS EBF UK  
Zvolení Michal Tekely a Pavol Švec 



V nadväznosti na výsledky volieb spomeniem ešte jedno zníženie počtu členov: 

Doc. Ábel sa s účinnosťou od 1.6. 2013 vzdal členstva v AS EBF UK. 
 

S voľbami súvisí i pohyb členov volebnej komisie. Doc. Ábel sa vzdal členstva vo volebnej 
komisii a po dohode v AS boli k pôvodným členom Dr. Neštinovi a študentovi Pavlúsovi 

zvolení viacerí náhradníci: doc. Gažík, doc. Horňanová, Michal Tekely.  
 

Pri príprave výročnej správy som si prešla všetky zápisnice z rokovaní AS a dôležité 
dokumenty a pokúsim sa vám ich, ctení členovia AO, v krátkosti v zásadných bodoch 

priblížiť.  
Nebudem spomínať štandardné body, ani námety diskusií, ktoré neboli zavŕšené uzneseniami. 

Obsah všetkých zasadaní je zachytený v zápisniciach, ktoré sú zverejnené na webovej stránke 
fakulty v časti Dokumenty AS EBF UK. 

 
12.3.2013 

 Schválenie správy dekana za rok 2012 prednesenej na AO 27.2.2013 

 Schválenie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry – vytvorenie kumulovaného 

pracovného miesta pre správu jedálne a upratovanie 
10.4.2013 

 Schvaľovanie návrhu dekana na úpravu ceny ubytovania v TD – mimoriadne dlhá 

a ťažká diskusia (v zápisnici 9 strán textu). Schvaľovanie prebiehalo vo viacerých 
krokoch a troch hlasovaniach. Prijatý bol kompromisný návrh. 

 Schválenie návrhu volebného poriadku 
17.4.2013 

 Úprava výšky bytného oproti pôvodne schválenej verzii 

 Diskusia o  stratégii ubytovávania v TD 

29.5.2013 

 Prijatie správy o hospodárení za rok 2012 

 Schválenie rozpočtu na rok 2013 

 Cenník letného ubytovania v TD 

 Schválenie návrhu zmluvy o ubytovaní 

 Schválenie návrhu dekana na členku disciplinárnej komisie 

 Schválenie Harmonogramu štúdia na AR 2013/14 
20.6.2013 

 Prijatie dokumentu Pracovný poriadok UK za svoj vlastný predpis 

 Podľa návrhu dekana schváli AS zmenu organizačnej štruktúry EBF UK (rozdelenie 
Katedry systematickej teológie a dejín, zrušenie Inštitútu cirkevnej hudby a jeho 

začlenenie pod Katedru praktickej teológie ako Oddelenie cirkevnej hudby, vytvorenie 
jedného pracovného miesta upratovačky) 

 Riešenie problematiky zmeny v Štatúte EBF UK (vyňatie čl. 48, ods. 4 z platného 
štatútu). Návrh nebol prijatý. 

 Schválenie dokumentov Harmonogram štúdia na EBF UK na AR 2013/14 
a Všeobecné informácie o PK na AR 1014/15 

 Diskusia o požiadavke zverejňovania zápisníc z VR nebola uzavretá 

28.8.2013 
bolo riadne zvolané zasadnutie, ale pretože AS nebol uznášania schopný (prítomných len 5 

členov), nemohli sme hlasovať. K dispozícii je však záznam zo stretnutia členov AE EBF UK. 
Prítomní členovia sa dohodli, že nakoľko viaceré body programu sú naliehavé a bude 



potrebné venovať sa im v najbližšej možnej dobe, aj napriek nedostatočnému počtu členov 

AS ich predbežne prerokujú: 

 Študijný poriadok 

 Štipendijný poriadok 

 Harmonogram štúdia 

 Zásady PK pre AR 2014/15 

10.9.2013 

 AS prijal návrh prodekana, aby sme nepripravovali nový Študijný poriadok, ale riadili 

sa Študijným poriadkom UK  

 Prijali aj Štipendijný poriadok UK  

Oba dokumenty nadobudli právoplatnosť 10.9.2013 

 Úprava harmonogramu štúdia podľa posunu na UK 

 Schválenie dokumentu Zásady PK na EBF UK v AR 2014/15  

28.10.2013 
Schválenie dokumentu Školné a poplatky na EBF UK v AR 1014/15 

 
Toľko stručný výpočet náplne jednotlivých zasadaní. 

 
AS si počas celého uplynulého roka plnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce z univerzitných 

a vnútorných predpisov, na požiadanie vedenia sa predmetným bodom venoval bezodkladne. 
 

V závere ďakujem všetkým kolegom z AS EBF UK, tak zo zamestnaneckej, ako aj 
študentskej časti za ich aktívnu prácu v senáte. Členstvo v senáte vnímam ako viditeľný znak 

záujmu o spoločné veci a každý zástupca vykonáva svoj mandát v súlade so svojím svedomím 
a morálnou i etickou zodpovednosťou. 


