
Správa predsedníčky AS EBF UK 
za obdobie január 2011 – apríl 2012  

 
Podáva doc. Mgr. art. Anna Predmeská, preds. AS EBF UK 
Prednesené na zasadaní AO EBF UK v Bratislave, 20.4.2012 
 

Ďakujem všetkým kolegom z AS EBF UK, tak zo zamestnaneckej, ako aj študentskej 
časti za ich aktívnu prácu v senate, väčšinou na úkor osobného voľného času. Zvlášť si cením 
ich dobrú vôľu a ich členstvo v senáte vnímam ako viditeľný znak záujmu o spoločné veci. 

Žiaľ, v ostatnom čase sme boli neraz aj svedkami neochoty, ľahostajnosti a nebojím sa 
vysloviť svoj dojem – až cielene deštruujúcich znakov správania.  

Napriek tomu, AS si aj v sťažených podmienkach dôsledne plnil všetky povinnosti 
vyplývajúce z univerzitných i vnútorných predpisov a to v súlade s morálnou a etickou 
zodpovednosťou jednotlivých členov. 

 
Pripravujúc túto správu som si prešla dôležité dokumenty a zápisnice z rokovaní AS  

a pokúsim sa vám ich, ctení členovia AO, v krátkosti v zásadných bodoch priblížiť. 
 
16.12.2011 sa konali voľby členov AS EBF UK, ktorý odvtedy začal pracovať v novej 
zostave: 
KZ (komora zamestnancov): b.t. Batka, Benka, Hanus, Jurík, Neština, Predmerská, Záviš,  
KŠ (komora študentov): Biela, Pačmár, Vyšný, Pavlús. 
 
Ostatné výročné zasadanie AO EBF UK sa konalo 23.2.2011.  
Dve mimoriadne zasadania AO boli v súvislosti s voľbami dekana 10.3. a 28.4. 2011. 
 
Správu o činnosti som rozčlenila na dve časti: v prvej spomeniem volebné aktivity, v druhej 
krátko obsah riadnych zasadaní AS. 
 

Voľby 
V sledovanom období sme sa pri volebných urnách zišli spolu 6-krát, čo je nesporne 
nezvyčajne vysoké číslo. Súvisí s tromi kolami voľby dekana, voľbou do AS UK, ale vo 
vysokej miere aj s neustále nutným vyhlasovaním doplňujúcich volieb do fakultného senátu. 
Fakty hodné zamyslenia! Podotýkam, že v súčasnosti sú ešte stále dve neobsadené miesta 
v KZ senátu, čo spôsobuje (pri zahraničných pobytoch študentov) stále riziko uznášania-
schopnosti. 
 

18.01.2011 
Pod predsedníctvom prof. Bándyho sa konala voľba predsedu AS EBF UK, 

zvolená bola doc. Anna Predmerská, 
následne voľba podpredsedov: Mgr. Jurík, PhD., št. Vyšný 
 
Voľby dekana EBF UK (na funkčné obdobie od 10.5.2011 do 9.5.2015): 
10.03.2011  
uskutočnili sa dve kolá, kandidát nezískal dostatočný počet hlasov na zvolenie 
28.04.2011  
Za dekana EBF UK zvolený Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 
 

 

 



5.10.2011 
Doplňovacie voľby do ŠK AS EBF UK, zvolená Bc. Janíková 
 
26.10.2011 
Voľby do AS UK a doplňujúce voľby do EBF UK (AS UK: KZ: 3+KŠ: 2, EBF UK: KZ: 3) 
Zvolení (b.t.): AS UK: Ábel, Hanus, Predmerská, Pavlús, Vyšný; KZ EBF: Ábel  
 
22.3.2012 
Doplňovacie voľby so KZ EBF UK 
zvolený prof. Filo 
 
 
Riadne zasadania AS EBF UK 
V období od januára 2011, kedy začal svoju činnosť AS v novom zložení, do dnešného dňa sa 
členovia senátu streli na zasadaniach spolu 11-krát. 
 
26.01.2011 

• Príprava a vyhlásenie volieb dekana, zvolenie členov VMK AS EBF UK 
 

10.03.2011 

• Vyhlásenie novej voľby dekana 
 

05.04.2011 

• Schválenie návrhu na nový Štatút EBF UK 
• Schválenie návrhu poplatkov za štúdium 

 
18.04.2011 

• Pripomienkovanie Návrhu vecného obsahu novely zákona o VŠ 
 
24.05.2011 

• Prerokovanie a schválenie dokumentov: 
Rozpočet na rok 2011 
Podmienky pre PK 
Kritériá pre PK 
Harmonogram štúdia v AR 2011/2012 

• Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov 
 

26.04.2011 

• Voľba volebnej komisie AS EBF UK 
 

07.06.2011 

• Schválenie Zmluvy o ubytovaní v TD 
• Schválenie poplatkov za ubytovanie 
 

06.10.2011 

• Schválenie dokumentu Zásady volieb do AS UK a AS EBF UK 
• Schválenie dokumentov Podmienky pre PK a Kritériá pre prijímacie skúšky 

2012/2013 
• Schválenie návrhu dekana na členov Disciplinárnej komisie EBF UK 



 

21. a 22.11.2011 
Keďže v stanovenom termíne nebol na rokovaní prítomný ani jeden z predkladateľov 
zásadných dokumentov, boli sme nútení zasadanie „opakovať“ a naplniť v novom termíne, 
o deň neskôr.  

• Schválenie smernice o školnom a poplatkoch 
• Schválenie smernice Zásady rigorózneho konania 
• Schválenie prílohy k smernici o školnom a poplatkoch 

 
01.02.2012 

• návrh na úpravu Štatútu EBF UK:  
Čl. 18 ods. 2: –-vypúšťa sa „...ktorú volí AS zo svojich členov“ a nahrádza „... ktorú volí AO 
zo svojich členov“. (Týka sa VMK) 
Čl. 48 dopĺňa sa ods. 4 o PK: „ ak bol študent vylúčený zo štúdia na EBF UK 
z disciplinárnych dôvodov, nemôže byť opätovne prijatý na štúdium na EBF UK a to 
v žiadnom zo ŠP. 
Návrh je v procese legislatívneho konania. 

• Rozhodnutie o aktualizácii rokovacieho poriadku AS EBF UK. 
Pracovná skupina návrh pripravila, zatiaľ nebol z dôvodu neuznášania-schopnosti AS EBF 
prerokovaný a schválený. 

• Schválenie úpravy cien ubytovania pre zástupcov ŠR TD 
 
08.03.2012 

• Vyhlásenie doplňovacích volieb do ZK AS EBF UK 
 
12.4.2012 

• príprava dnešného zasadania AO 
 
Vážení členovia AO, vážim si vašu prítomnosť a nechcem zneužívať vašu trpezlivosť.  

Preto som vybrala iba podstatné a pre činnosť fakulty určujúce rozhodnutia, ktoré spadajú do 
kompetencie AS. Okrem predloženého výpočtu sa senát zaoberal množstvom ďalších 
dokumentov a skutočností. Všetky body, ktorými sa senát zaoberal, vrátane uznesení AS, sú 
súčasťou zápisníc, riadne vypracovaných a podpísaných dvomi overovateľmi.  

Všetky materiály AS EBF UK sú dostupné k nahliadnutiu v kancelárii AS. 
Zápisnice z rokovaní, oznamy o vyhláseniach a výsledkoch volieb a ostatné dokumenty 
podliehajúce zverejneniu, boli priebežne zverejňované na výveskách a webovej stránke 
fakulty. 
 
Opakovane ďakujem členom AS za ich prácu a členom Vedenia EBF za spoluprácu. 


