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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK v Bratislave, 

ktoré sa konalo dňa 21.11.2011 o 8,00 hod. vo veľkej zasadačke EBF UK. 
 
Prítomní (prezenčná listina – príloha č. 1): 

- Členovia AS EBF UK (bez titulov): F. Ábel, R. Hanus, K. Janíková, M. Neština, R. 
Pačmár,  A. Predmerská, Ľ. Vyšný. 

 
Neprítomný: J. Pavlús – ospravedlnený 
 
Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov 
2. Prijatie zápisnice zo dňa 6.10. 2011 
3. Vnútorná smernica č.3/2011 Zásady rigorózneho konania na EBF UK (predkladateľ 

prodekan Jurík) 
4. Školné a poplatky na EBF UK (predkladateľ dekan Batka) 
5. Žiadosť št. Šmálovej o Preskúmanie nepriznania motivačního prospěchového štipendia 
6. Rôzne 

 
Komentár k programu: 
Ad.1.: Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov 
 
 Predsedníčka AS EBF UK doc. Mgr.art. Anna Predmerská prítomných privítala, Následne 
predstavila program, ktorým by sa malo zasadnutie riadiť. Št. Vyšný navrhol do programu zaradiť 
bod Žiadosť študentky Šmálovej. Následne dala predsedníčka AS EBF UK o tomto návrhu 
programu hlasovať. Program bol jednomyseľne schválený.  
 Následne bol písaním zápisnice poverený Dr. Hanus, ako overovatelia boli navrhnutí 
a jednomysleľne schválení Dr. Neština a št. Janíková. 
 
Ad.2.: Prijatie zápisnice zo 6.10.2011 
 Zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS EBF UK bola jednomyseľne prijatá. 
 
Ad.3.: Vnútorná smernica č.3/2011 Zásady rigorózneho konania na EBF UK (predkladateľ 
prodekan Jurík) 
 Po naštudovaní materiálu, ktorý p. prodekan Jurík predložil mali niektorí členovia otázky 
k bodu č. 7 písm. i) písomné odporúčanie príslušnej cirkevnej autority. Ďalej bola položená 
otázka, ako sa bude riešiť odmena pre konzultantov. Predsedníčka AS EBF UK vyslovila výhrady 
voči odmene pre študijnú referentku, ktoré sú v rámci prílohy o poplatkoch. Ďalej bolo vyslovená 
požiadavka zvýšiť cenu rigorózneho konanie pre zamestnancov fakulty zo 100 € na 150 €, 
nakoľko táto suma nepokrýva náklady, ktoré má fakulty z tohto poplatku pokryť. 
 Nakoľko sa prodekan Jurík z pracovných dôvodov tohto zasadnutia nemohol zúčastniť, 
členovia AS EBF UK sa dohodli, že tento bod prerokujú na zasadnutí v utorok, 22.11.2011 
o 10,00 hod. v zasadačke EBF UK. 
 
Ad.4.: Školné a poplatky na EBF UK (predkladateľ dekan Batka) 

 Po naštudovaní predložených materiálov bola vyslovená požiadavka odstupňovať výšku 
poplatkov za externé štúdium podľa stupňa štúdia – tzn. za 1. stupeň štúdia najmenej, za 2. stupeň 
štúdia viac a za 3. stupeň externého štúdia najviac. 
 Nakoľko AS EBF UK nemôže zasahovať do predložených materiálov, s týmto 
odporúčaním to vrátili na prepracovanie predkladateľovi, aby to mohol predložiť na zasadnutie AS 
EBF UK na nasledujúci deň. 
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Ad.5.: Žiadosť št. Šmálovej o Preskúmanie nepriznania motivačního prospechového 
štipendia 
 Predsednička AS EBF UK informovala prítomných, že bola doručená žiadosť o prešetrenie 
nepriznanie motivačného štipendia (Príloha č.2). Podľa informácií, ktoré boli dostupné sa Dr. Ábel 
vyjadril, že si myslí, že štipendium jej malo byť vyplatené. Budeme však potrebovať vysvetlenie 
prodekana Juríka. 
 
Ad.8.: Rôzne 
 Dr. Ábel navrhol, aby sa určil stály termín pre konanie zasadnutí AS EBF UK, a to napr. 
v stredu o 13,00 hod.. S týmto návrhom bol všeobecný súhlas. 
 
 
 
V tomto bode predsedníčka AS EBF UK prerušila zasadnutie AS EBF UK a toto zasadnutie 
pokračovalo nasledujúci deň, v utorok, 22.11.2011 o 10,00 hod. v zasadačke EBF UK. 
 
 Predsedníčka AS EBF UK otvorila prerušené zasadnute AS EBF UK.  
Prítomní: (prezenčná listina – príloha č. 3): 

- Členovia AS EBF UK (bez titulov): F. Ábel, R. Hanus, K. Janíková, M. Neština, J. Pavlús,  
A. Predmerská, Ľ. Vyšný. 

- Hostia: D. Benka – prodekan EBF UK, M. Jurík- prodekan EBF UK, T. Kosturková – 
tajomníčka EBF UK 

 
Ad.4.: Školné a poplatky na EBF UK (predkladateľ prodekan Jurík) 

 Prodekan Jurík predstavil tabuľku – prehľad jednotlivých poplatkov za prekročenú 
štandardnú dĺžku štúdia a a poplatkov za externé štúdium na jednotlivých fakultách UK 
v jednotlivých stupňoch.  

Po búrlivej diskusii, v ktorej najmä študentská časť vyjadrila názor, že je potrebné znížiť 
výšku poplatku za externé štúdium aspoň na 500€ dala predsedníčka o oboch predložených 
návrhoch hlasovať. 
 

Uznesenie: Akademický senát EBF UK schvaľuje návrh poplatkov za školné a štúdium na 
Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom 
roku 2012 / 2013 – s rovnakou výškou poplatku za externé štúdium vo výške 660€ vo 
všetkých 3 stupňoch štúdia. 

Výsledok hlasovania:  

Za: 3              Proti: 0                 Zdržal sa: 4 

Návrh poplatkov za školné a štúdium na EBF UK v tejto podobne nebol schválený.  

Následne dala predsedníčka AS EBF UK hladovať o druhom predloženom návrhu: 

Uznesenie: Akademický senát EBF UK schvaľuje návrh poplatkov za školné a štúdium na 
Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom 
roku 2012 / 2013 – vo výške 660€ v 1. a 2. stupni externého štúdia a vo výške 700€ v 3.stupni 
externého štúdia. 

Výsledok hlasovania:  
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Za: 1 

Predsedníčka AS EBF UK konštatovala, že ani toto uznesenie nebolo schválené. 

Št. Vyšný navrhol vyhlásiť obe hlasovania za zmätočné, nakoľko nebolo jasné, za čo sa hlasuje 
a pri druhom hlasovaní sa ani nezisťoval počet hlasov proti a zdržal sa. 

Predsedníčka AS EBF UK dala o predloženom návrhu hlasovať opakovane.  

Uznesenie č. 1: Akademický senát EBF UK schvaľuje návrh poplatkov za školné a štúdium 
na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom 
roku 2012 / 2013. 

Výsledok hlasovania:  

Za: 5              Proti: 1                  Zdržal sa: 1 

Návrh poplatkov za školné a štúdium na EBF UK bol schválený s výškou poplatkov za externé 
štúdium 660€ vo všetkých stupňoch štúdia.  

 
Ad.3.: Vnútorná smernica č.3/2011 Zásady rigorózneho konania na EBF UK (predkladateľ 
prodekan Jurík) 
 Prodekan Jurík prítomným zdôvodnil, prečo je vhodné zachovať v čl. 7 písm. i) písomné 
odporúčanie príslušnej cirkevnej autority tak, ako to odporúča aj VR EBF UK. Dr. Ábel navrhol 
toto riešenie schváliť, ale do budúcna urobiť dlhodobé riešenie – najlepšie úpravou zákona.  
 

Uznesenie č. 2:  

Akademický senát EBF UK schvaľuje Vnútornú smernicu č.3/2011 Zásady rigorózneho 
konania na EBF UK. 

Výsledok hlasovania:  

Za: 5              Proti: 0                 Zdržal sa: 2 

AS EBF UK schválil Vnútornú smernicu č.3/2011 Zásady rigorózneho konania na EBF UK. 

V rámci diskusie o odmenách pre konzultantov, členov komisií a technicko – administratívne 
zabezpečenie konanie ako súčasť Prílohy č. 1 k Vnútornému predpisu o Výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na EBF UK v akademickom roku 2012/2013 prodekan Jurík 
zdôvodnil význam odmeny pre študijného referenta za spracovanie agendy a rovnako za 
poskytnutie konzultácií. Po búrlivej diskusii dala predsedníčka o predloženej prílohe hlasovať. 

Uznesenie č. 3:  

Akademický senát EBF UK schvaľuje Prílohu č. 1 k Vnútornému predpisu o Výške 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na EBF UK v akademickom roku 2012/2013. 

Výsledok hlasovania:  

Za: 5              Proti: 1                 Zdržal sa: 1 
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AS EBF UK schválil Prílohu č. 1 k Vnútornému predpisu o Výške školného a poplatkov 
spojených so štúdiom na EBF UK v akademickom roku 2012/2013. 

 

Ad.5.: Žiadosť št. Šmálovej o Preskúmanie nepriznania motivačního prospechového 
štipendia 

Prodekan Jurík vysvetlil spôsob výpočtu motivačných prospechových štipendií aj kritériá 
pre posudzovanie, podľa ktorých št. Šmálová nemá nárok na priznanie štipendia napriek jej 
výborným výsledkom a  reprezentácii EBF UK na zahraničnej univerzite.  

 Túto informáciu zobrali členovia AS EBF UK na vedomie. 

 

  
V Bratislave 22.11.2011 

 
Predsedníčka AS EBF UK: 
doc. Mgr.art. Anna Predmerská, v.r. 
 
Zapisovateľ: 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD., v.r. 
 
Overovatelia: 
Mgr. Marek Neština, PhD. , v.r. 
 
Bc. Katarína Janíková, v.r. 


