Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, konaného
dňa 5. apríla 2011
Prítomní členovia AS EBF UK (bez titulov, abecedne): Benka Dávid, Biela Adriana, Hanus
Radoslav, Jurík Milan, Neština Marek, Pačmár Radim, Pavlús Jakub, Predmerská Anna.
Neprítomní a ospravedlnení členovia AS EBF UK (bez titulov, abecedne): Batka Ľubomír,
Záviš Monika.
Hosť: dekan EBF UK Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
Program:
1. Otvorenie, schválenie zápisnice z 10.3.2011, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Schválenie návrhu Štatútu EBF UK
3. Schválenie návrhu poplatkov za štúdium
4. Prvá rozprava o návrhu rozpočtu
5. Stanovenie postupu konania (vyjadrenie dekana a komisie k požiadavkám študentov, ktoré
boli predložene na AO).
6. Rôzne

1.

Otvorenia zasadnutia

Predsedníčka AS EBF UK doc. Anna Predmerská privítala členov AS EBF UK a dekana
EBF UK Mgr. Ondreja Prostredníka, PhD. na zasadnutí AS EBF UK. Oboznámila
prítomných s programom a taktiež so zápisnicami z minulého mimoriadneho zasadania AS
EBF UK a z riadneho zosadnutia AS EBF UK, ktoré sa konali dňa 10. marca 2011. Členovia
AS EBF UK schválili program a obe zápisnice jednomyseľne.
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice:
Za zapisovateľa bol navrhnutý Marek Neština; za overovateľov boli navrhnutí Radim Pačmár
a Milan Jurík. Zapisovateľ a overovatelia boli jednomyseľne schválení.

2.

Schválenie návrhu Štatútu EBF UK

Na úvod dekan EBF UK Ondrej Prostredník predniesol návrh Štatútu EBF UK spolu so
zapracovanými pripomienkami právnej komisie AS UK. Následne na to sa členovia AS EBF
UK postupne zaoberali jednotlivými článkami navrhovaného znenia Štatútu EBF UK.
V rámci diskusie Dr. Benka oboznámil prítomných s pripomienkami, ktoré obdržal od členov
právnej komisie AS UK a taktiež s pripomienkami k predloženému zneniu vystúpila i doc.
Predmerská. Po prejdení celého textu Štatútu EBF UK boli vykonané niektoré obsahové
a formálne zmeny.
Na úvod spoločnej diskusie členovia AS EBF UK skonštatovali, že na základe návrhu Štatútu
EBF UK po skončení magisterského štúdia zaniká automaticky aj členstvo v AS EBF UK.
Tým sa odstránila výnimka, ktorá umožňovala zachovať si členstvo v AS EBF UK po
skončení magisterského štúdia vtedy, keď sa dotyčná osoba stala PhD študentom (čl. 19. ods.
(1) písmeno c).

Na viacerých miestach bol doplnený na podnet doc. Predmerskej výraz „umelecká činnosť“
(čl. 3 ods. (1) , (3) a (5); čl. 5 ods. (3)) .
Bolo navrhnuté odstrániť výraz „riaditeľ“, nakoľko preň v rámci organizačnej štruktúry EBF
UK neexistuje opodstatnenie. Uvedený výraz bol nahradený výrazom „vedúci pracovník“, pre
ktorý existuje lepšie zdôvodnenie.
V rámci širšej diskusie sa členovia AS EBF UK zaoberali postavením inštitútov. Dekan EBF
UK uviedol, že majú rovnaké postavenie ako katedry a teda vykonávajú pedagogickú a
vedeckú činnosť s tým rozdielom, že ide o pomocné disciplíny v rámci organizačnej štruktúry
EBF UK.
V Čl. (4) členmi AS bol prijatý právny názor, ktorý tlmočil Dr. Benka, aby kandidáta na
dekana mohli navrhovať aj členovia akademickej obce. Taktiež Dr. Benka uviedol aj
zdôvodnenie, na ktorom sa zakladá uvedené stanovisko. Tento návrh bol jednomyseľne
prijatý.
V Čl. (25) bol do textu doplnený výraz „umeleckí pracovníci“ a výraz „pracovisko“ bol
nahradený výrazom „katedra“.
V Čl. (30) sa členovia AS EBF UK stotožnili s návrhom spresnenia tohto článku, ktorý
tlmočil Dr. Benka. Návrh sa týkal dôsledného používania označenia „EBF UK“ v rámci
uvedeného článku namiesto výrazu „fakulta“ a označenia „UK“ namiesto výrazu
„univerzita“. Tento návrh bol jednomyseľne prijatý.
V Čl. (33) bol konštatovaný nesúlad medzi praxou a požadovanou právnou realitou. Keďže
každé pracovisko (t. j. katedra a inštitút) má vedúceho a miesta vedúcich pracovníkov sa
obsadzujú len na základe výberového konania, preto bola v súlade s tým do textu predpisu
doplnená formulácia „miesta vedúcich pracovníkov sa obsadzujú na základe výberového
konania“.
Návrh Štatútu EBF UK bol schválený: za hlasovalo 8 členov AS EBF UK; proti 0; 1 člen
AS EBF UK sa zdržal hlasovania.
3. Schválenie návrhu poplatkov za štúdium.
Dekan EBF UK Mgr. Ondrej Prostredník oboznámil prítomných členov s účelom Vnútorného
predpisu EBF UK č. 4/2011. Zdôraznil, že každá fakulta schvaľuje svoje vlastné poplatky
v súlade s § 92 ods. 3 a ods. 13 a § 113 a ods. 7 až 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a v súlade so smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 19/2010.
Zmeny, ktoré navrhol dekan EBF UK Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. v znení predpisu boli
zapracované do jeho výslednej podoby, pričom v rámci diskusie členovia AS EBF UK
predniesli nasledujúce dva návrhy:
a) Bolo navrhnuté, aby boli z textu Vnútorného predpisu EBF UK č. 4/2011 vybrané
odseky, ktoré sa týkajú odmien pre členov komisií pri rigoróznom, doktorandskom,
habilitačnom a inauguračnom konaní. Tieto náležitosti majú byť upravené
v samostatnom predpise. Tuto úpravu členovia AS EBF UK jednomyseľne schválili.

b) Členovia študentskej časti AS EBF UK navrhli zníženie poplatkov za vydanie dokladov
o štúdiu a ich kópií. Po krátkej diskusii bol ich návrh členmi AS EBF UK jednomyseľne
schválený s tým, že cena (max. 5 exemplárov) bude 3,30 €.
Návrh Vnútorného predpisu č. 4/2011 bol schválený: za hlasovalo 8 členov AS EBF UK;
proti 0; 1 člen AS EBF UK sa zdržal hlasovania.

4. Prvá rozprava o návrhu rozpočtu
Dekan EBF UK na úvod rozpravy o návrhu rozpočtu podal správu o svojej účasti na zasadaní
Kolégia rektora (4. 4. 2011). Informoval členov AS EBF UK o spôsobe delenia štátnej dotácie
na fakulty a ostatné súčasti UK v roku 2011. Vo svojej správe sa sústredil najmä na pravidlá
delenia a ich pripravované zmeny.
Uviedol, že zmeny sa budú týkať pravidiel pre počty doktorandov, hodnotenia výskumnej
činnosti jednotlivých fakúlt a započítavania publikácií do ich celkového hodnotenia, výraznou
mierou sa zohľadní KKŠ (koef. kvalifikačnej štruktúry). Na záver konštatoval (pričom sa
opieral o priložené hodnotenia) nárast úspešnosti EBF UK a s tým spojený väčší prídel štátnej
dotácie. Taktiež sa v rámci diskusie, ktorá dopĺňala správu, hovorilo o pripravovanej
komplexnej akreditácii.
5. Stanovenie postupu konania (vyjadrenie dekana a komisií k požiadavkám študentov,
ktoré boli predložené na AO).
Dekan EBF UK informoval prítomných členov AS EBF UK o tom, že niektoré z požiadaviek
študentov sa už realizovali a ďalšie budú riešené v rámci ďalších organizačných krokov.
V nato nadväzujúcej diskusii sa stanovilo, že sa senátor Jakub Pavlus stretne s pánom
dekanom 15. apríla 2011 za účelom dohodnutia termínu na zvolanie zasadnutia komisií
určených AO EBF UK na riešenie predložených návrhov študentov.

Rôzne:
Ďalšie návrhy už neboli prednesené. Predsedníčka AS EBF UK doc. Anna Predmerská
poďakovala prítomným za účasť a spoluprácu a ukončila zasadnutie.

Zapisovateľ

Overovatelia

Predsedníčka AS EBF UK

V Bratislave, 5. 4. 2011

