
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK 

dňa 1.2.2012 o 13.00 hod. 

 
Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny (podľa abecedy, bez titulov): Ábel František, Hanus 
Radoslav, Janíková Katarína, Neština Marek, Predmerská Anna, Pavlús Jakub, Vyšný 
Ľubomír. 
Prítomní členovia vedenia: dekan ĽubomírBatka, prodekani Dávid Benka a Milan Jurík, 
tajomníčka Teodora Kosturková, 
 

Navrhovaný program: 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Odsúhlasenie zápisnice z 21. a 22.11.2011  
3. Príprava výročnej Akademickej obce za rok 2011 
4. Návrhy na doplnenie Štatútu EBF UK 
5. Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadkuEBF UK 
6. Žiadosť o schválenie úpravy z ceny bytného pre zástupcov Rady obyvateľov Teologického 
domova pri EBF UK  
7. Rôzne  
 
K bodu 1:  
Zapisovateľ: František Ábel. 
Overovatelia zápisnice: Radoslav Hanus, Jakub Pavlús. 
Hlasovanie: schválené jednomyseľne 
 
K bodu 2: 
Odsúhlasenie zápisnice z 21. a 22. 11. 201: Zápisnice boli prijaté a jednomyseľne odsúhlasené 
s podmienkou odstránenia formálnych nedostatkov (preklepy, nesprávne uvedené meno 
senátorky). 
 
Odsúhlasenie programu zasadnutia: program zasadnutia bol schválený jednomyseľne  
 
K bodu 3:  
V nadväznosti na osvedčenú prax predchádzajúceho obdobia, bude AO EBF UK opäť zvolaná 
na začiatku letného semestra.Dekan EBF UK navrhol ako najskorší termín 22. 2.  
Predsedníčka AS, doc. Predmerská navrhla termín koncom marca 2011, v závislosti od 
zasadnutia AS UK. 
Hlasovanie: jednomyseľne schválené 
 
K bodu 4:  
Predsedníčka AS, doc. Predmerská navrhla, aby volebná a mandátová komisia AS EBF UK 
mohla byť volená z členov akademickej obce. Z uvedeného dôvodu bol predložený návrh na 
úpravu čl. 18, bod 2, konkrétne: vypustiť koniec vety .. ktorú volí senát zo svojich členov, 
a nahradiť ho za: ... ktorú volí AO zo svojich členov.  
 
Predsedníčka AS, doc. Predmerská predložila ďalší návrh, zapracovať do Štatútu EBF UK (čl. 
48, odsek 4, ďalšie body sa posúvajú) v časti o prijímacom konaní ustanovenie: ak bol študent 

vylúčený zo štúdia na EBF UK z disciplinárnychdôvodov, nemôže byť opätovne prijatý na 

štúdium na EBF UK, a to v žiadnom zo študijných programov. 
Hlasovanie k obom návrhom: jednomyseľne schválené. 



Znenie (formulácia) a účinnosť platnosti schváleného doplnenia štatútu EBF UK budú 
prerokované v právnej komisii AS UK a následne predložené na schválenie AS UK. 
 
K bodu 5: 
Keďže v rokovacom poriadku je viacero nezrovnalostí voči súčasne platnej legislatíve UK 
a EBF UK, akademický senát prijal uznesenie o aktualizácii rokovacieho poriadku EBF UK. 
Na vypracovanie návrhu bola navrhnutá trojčlenná komisia v zložení: Radoslav Hanus, 
AnnaPredmerská, JakubPavlús. 
Termín: do konca februára. 
Hlasovanie: jednomyseľne schválené 
 
K bodu 6:  
Prodekan Jurík vysvetlil dôvody, pre ktoré uvedený návrh spirituáli predložili. Senátorka 
Janíková vzniesla námietku, že v súčinnosti s uvedeným návrhom je treba zaviesť do praxe aj 
vyvodzovanie konkrétnych dôsledkov voči tým, ktorí porušujú DP teologického domova, 
respektíve nedodržiavajú základné predpisy Domového poriadku, zvlášť v súvislosti 
s funkciou seniorov. Prodekan Jurík, súčasne vo funkcii spirituála, odpovedal, že s takýmito 
opatreniami sa ráta. 
Hlasovanie: jednomyseľne schválené 
 
K bodu 7: 
Dekan informoval členov AS o 60.000 € úspore z roku 2011. Zatiaľ platí rozpočtové 
provizórium. Ďalej dekan fakulty informoval o metodike prípravy nového rozpočtu na úrovni 
MŠ SR. 
Zároveň dekan predstavil plánované aktivity a projekty na fakulte: vybavenie knižnice novým 
zariadením (knižničné študijné boxy), nákup novej literatúry, umelecké stvárnenie steny pred 
aulou, umelecký maliar Mester a syn. 
Tajomníčka fakulty predniesla požiadavku pripraviť v predstihu nový cenník ubytovania na 
Teologickom domove pre komerčné účely (mimo ubytovania študentov). V tejto súvislosti sa 
pýtala na predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia AS EBF UK. 
Najbližšie zasadnutie AS EBF UK sa predpokladá začiatkom marca. 
 
Na záver predsedníčka AS EBF UK, doc. Predmerská poďakovala prítomným za účasť 
a zasadnutie senátu ukončila. 
 
 
 
Zapisovateľ: František Ábel, v.r. 
 
Overovatelia: 
Radoslav Hanus, v.r. 
Jakub Pavlús, v.r. 
 
Preds. AS: Anna Predmerská, v.r. 


