Zápisnica zo zasadnutia AS EBF UK zo dňa 24. mája 2011 v zasadačke EBF UK
Prítomní: (bez mien a titulov) Predmerská, Benka, Hanus, Jurík, Neština, Biela, Pačmár,
Pavlús, Vyšný.
Hostia: Batka (dekan EBF UK), Rajnohová (ekonóm EBF UK).
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Návrh a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overenie zápisnice z posledného zasadnutia AS EBF UK
Prerokovanie a schválenie rozpočtu EBF UK na rok 2011
Úprava anglického názvu EFB UK v Štatúte UK
Návrh: Iniciovanie zmeny anglického názvu v Štatúte UK z Faculty of Evangelical
Theology na „Evangelical Lutheran Theological Faculty“.
Dôvod: v prílohe č. 2 v Štatúte UK sa uvádza názov našej fakulty: Faculty of
Evangelical Theology. Štatút EBF UK uvádza názov: Evangelical Lutheran
Theological Faculty. Tento názov je správnejší, pretože slovo „Evangelical“ má aj
význam „evanjelikálny“ (Viď katedru „Evanjelikálnej teológie na UMB v Banskej
Bystrici). Prikláňam sa k zneniu Štatútu EBF UK, keďže tento jasnejšie vymedzuje, že
ide o evanjelickú bohosloveckú fakultu v úzuse ako napr. pri oficiálnom pomenovaní
ECAV.
5. Schválenie dokumentu: Podmienky prijímacieho konania v akademickom roku
2012/2013 (viď príloha).
6. Schválenie dokumentu: Kritériá pre prijímacie skúšky v akademickom roku
2012/2013 (viď príloha).
7. Schválenie harmonogramu štúdia na akad. rok 2011/2012
8. Schválenie návrhu člena VR EBF UK (odb. as. Mgr. Radoslava Hanusa, PhD.)
9. Schválenie návrhu dekana EBF UK na menovanie prodekanov EBF UK:
Návrh: Senátu AS EBF UK predkladám na schválenie návrh prodekana pre
vzdelávaniu činnosť: Mgr. Milan Jurík, PhD. a prodekana pre vedeckú činnosť,
zahraničné styky a rozvoj fakulty: ThDr. Dávid Benka, PhD.
Nástup do funkcie je u obidvoch kandidátov od 1.júna 2011.
10. Voľba podpredsedu AS EBF UK
11. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK a AS EBF UK.
12. Rôzne
Zápisnica priebehu zasadnutia:
1. Za zapisovateľa bol schválený odb.as. Jurík, PhD. , za overovateľov br. Neština, PhD.
a študentka A. Biela.
2. Zápisnica z posledného zasadnutia bola jednomyseľne schválená. Hlasovanie: (Za,
zdržal sa, proti – 9:0:0).
3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu EBF UK
Návrh rozpočtu uviedol pán dekan EBF UK Dr. Ľubomír Batka, návrh rozpočtu
členom AS EBF UK predstavila pani ekonómka Anna Rajnohová.
AS EBF UK jednomyseľne schválil rozpočet EBF UK na rok 2011. Hlasovanie
o schválení návrhu rozpočtu: (Za, zdržal sa, proti – 9:0:0).

AS EBF UK žiada vedenie EBF UK, aby sa v dohľadnej dobe zaoberalo možnosťami
racionalizácie nákladov na chod fakulty vo všetkých oblastiach.
AS EBF UK pri schválení rozpočtu prijal nasledovné stanovisko:
„AS EBF UK vyjadruje vážne znepokojenie nad dlhoročným a sústavným znižovaním
štátnej dotácie na hlavnú činnosť fakulty, a to aj napriek nárastu výkonov vo
vzdelávacej a vedecko – výskumnej činnosti fakulty a výraznému zníženiu nákladov
v oblasti personálnych nákladov.
Dlhodobé pokračovanie tohto trendu povedie v blízkej budúcnosti k ohrozeniu
existencie EBF UK, ktorá je v prostredí SR jediným poskytovateľom vzdelávania
a výskumu v oblasti evanjelickej teológie“.
Hlasovanie: (Za, zdržal sa, proti – 9:0:0).
4. Iniciovanie zmeny anglického názvu v Štatúte UK z Faculty of Evangelical Theology
na „Evangelical Lutheran Theological Faculty“.
Odôvodnenie: v prílohe č. 2 v Štatúte UK sa uvádza názov našej fakulty: Faculty of
Evangelical Theology. Štatút EBF UK uvádza názov: Evangelical Lutheran
Theological Faculty. Druhý menovaný názov považujeme za správnejší, nakoľko
slovo „evangelical“ má aj význam „evanjelikálny“ (Viď katedru „Evanjelikálnej
teológie na PdF UMB v Banskej Bystrici). AS EBF UK sa na návrh dekana priklonil
v názve k zneniu v zmysle nového Štatútu EBF UK, keďže tento jasnejšie vymedzuje,
že ide o evanjelickú bohosloveckú fakultu v úzuse, ako napr. pri oficiálnom
pomenovaní ECAV. Hlasovanie: (9:0:0).
5. Schválenie dokumentu: Podmienky prijímacieho konania v akademickom roku
2012/2013. Dokument bol po krátkej diskusii jednomyseľne schválený (Hlasovanie:
9:0:0).
6. Schválenie dokumentu: Kritériá pre prijímacie skúšky v akademickom roku
2012/2013.
Dokument bol po krátkej diskusii jednomyseľne schválený (Hlasovanie: 9:0:0).
7. Schválenie Harmonogramu štúdia na EBF UK v akademickom roku 2011 / 2012
Akademický senát EBF UK jednomyseľne schválil harmonogram štúdia
v akademickom roku 2011 / 2012. (Výsledky hlasovania 9:0:0).
8. Schválenie návrhu člena VR EBF UK (odb. as. Mgr. Radoslava Hanusa, PhD.).
Hlasovania sa zdržal navrhovaný kandidát, čo prítomným aj verejne oznámil.
Hlasovanie: (8:1:0)
9. Schválenie návrhu dekana EBF UK na menovanie prodekanov EBF UK:
Návrh: Senátu AS EBF UK predkladám na schválenie návrh prodekana pre
vzdelávaniu činnosť: Mgr. Milan Jurík, PhD. a prodekana pre vedeckú činnosť,
zahraničné styky a rozvoj fakulty: ThDr. Dávid Benka, PhD. Nástup do funkcie je
1.júna 2011.
Pri schvaľovaní návrhu na prodekana pre vzdelávaciu činnosť si neprevzal hlasovací
lístok Dr. Jurík. Výsledky hlasovania: (8:0:0).
Pri schvaľovaní návrhu na prodekana pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj
fakulty si neprevzal hlasovací lístok Dr. Benka. Výsledky hlasovania: (8:0:0).

10. Voľba podpredsedu AS EBF UK
Na uvoľnené miesto podpredsedu EBF UK (po odb. as. Juríkovi, PhD.) bol za
podpredsedu AS EBF UK za zamestnaneckú časť navrhnutý odb.as. Radoslav Hanus,
PhD., ktorý sa v následnom hlasovaní zdržal hlasovania.
Výsledky hlasovania zamestnaneckej časti: (4:1:0)
11. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS EBF UK
Akademický senát EBF UK vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej
a študentskej časti AS EBF UK s následným harmonogramom volieb:
Navrhovanie kandidátov: 19.9.2011 – 26.9.2011 do 14.00 hod. na sekretariáte EBF
UK v zmysle volebného poriadku EBF UK
Voľby: 5. 10. 2011 v čase od 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00 hod.
Zástupca EBF UK v AS UK Dr. Dávid Benka informoval prítomných o vyhlásení
doplňujúcich volieb do AS UK na uvoľnené miesto v AS UK po Dr. Ľubomírovi
Batkovi, ktorý bol zvolený za dekana EBF UK. Doplňujúce voľby do AS UK
prebehnú v rovnakom termíne a čase ako voľby do AS EBF UK (5.10.2011).
12. Rôzne
a. Člen AS EBF UK Jakub Pavlús predniesol návrh, ktorý vzišiel zo zasadnutia
komisií po AO EBF UK, aby niektoré kurzy bolo možné hodnotiť aj
hodnotením absolvoval – neabsolvoval. Za týmto účelom AS EBF UK žiada
AS UK v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 614 / 2002 o kreditovom systéme
štúdia), aby AS UK inicioval predmetnú zmenu študijného poriadku UK
(Vnútorný predpis UK č. 14/2008 čl. 23, bod 1), ktorá by túto zmenu
v spôsobe hodnotenia kurzov umožnila.
b. Členka AS EBF UK Adriana Biela predniesla návrh študentov programu ET so
zameraním na SP a RSP o pevné stanovenie termínov supervízie a zmenu
obsahového zamerania kurzov v študijnom programe RSP (návrh študentov
v prílohe zápisnice). AS EBF UK uvedený návrh berie na vedomie a odporúča
ho vedeniu EBF UK riešiť.
c. AS EBF UK ukladá predsedníčke AS EBF UK oznámiť AS UK, že člen AS
UK Dr. Dávid Benka bol navrhnutý a schválený za prodekana EBF UK.
V Bratislave, 24. mája 2011
Zapísal:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Overil:

Mgr. Marek Neština, PhD.
Adriana Biela
..............................................
doc. Anna Predmerska, preds. AS EBF UK

