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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK v Bratislave, 

ktoré sa konalo dňa 13. 06. 2012 o 13,00 hod. v zasadačke EBF UK 

 
Prítomní: (prezenčná listina – príloha č. 1) 

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

 
Neprítomní: J. Pavlús – ospravedlnený 

  Ľ. Vyšný – ospravedlnený 
  R. Pačmar – ospravedlnený 

  J. Filo – ospravedlnený 
 

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

2. Prijatie zápisnice zo dňa 2. 5. 2012 
3. Cenník letného ubytovania (predkladateľ Kosturková)  

4. Návrh kritérií pre prideľovanie ubytovania v Teologickom domove ECAV pri EBF UK 
v Bratislave študentom (predkladateľ M. Jurík) 

5. Rokovací poriadok  
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 a AS ho schválil. Písaním zápisnice bola 

poverená K. Janíková, ako overovatelia boli navrhnutí a jednomysleľne schválení Dr. Neština 
a Dr. Ábel. 

 

Ad.2.: Zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia AS EBF UK bola jednomyseľne prijatá.  

 
Ad.3.: Cenník letného ubytovania (predkladateľ Kosturková) 

 Jakub Pavlus, ktorý nebol na zasadnutí AS EBF prítomný, predložil svoje pripomienky 
písomnou formou. Zníženie cien vníma ako veľmi dobrý krok, ktorý môže mať požadovaný efekt 

v rámci využitia internátu aj počas letných prázdnin. Pani Kosturková predložila návrh cenníka 
letného ubytovania, a zároveň vysvetlila všetky okolnosti, ktoré viedli k návrhu úpravy cenníka. 

V súvislosti s predloženým návrhom boli predložené viaceré pripomienky. V prvom rade išlo 
o úpravu základných troch skupín (študenti, ECAV a návštevníci zo širšej verejnosti), v rámci 

ktorého budú uchádzači kategorizovaní. Dr. Ábel navrhol, aby v každej skupine bola uvedená 
suma za jednu noc. Ďalej M. Jurík poukázal na to, že v internáte sa už nenachádzajú 4-posteľové 

izby. Ďalšia pripomienka M. Juríka sa týkala hlavičky, kde by malo byť uvedené – Teologický 
domov ECAV pri EBF UK. Následne sa št. Janíková vyjadrila v súvislosti so skúsenosťami 

predchádzajúcich rokov návrh, aby boli uchádzači o ubytovanie jasne oboznámení s domovým 
poriadkom Teologického domova, v dôsledku čoho by bola možnosť minimalizovať prípadné 

nedorozumenia zo strany ubytovaných.  
 

Uznesenie: Akademický senát EBF UK schvaľuje návrh cenníka letného ubytovania 
jednomyseľne ( počtom 6 hlasov) 
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Ad.4.: Návrh kritéria pre prideľovanie ubytovania v Teologickom domove ECAV pri EBF 

UK v Bratislave študentom (predkladateľ M. Jurík) 
 Po naštudovaní predložených materiálov bola vyslovená požiadavka Dr. Ábela v článku 2 / 

bod 2, kde sa vyskytujú rôzne pomenovania funkcie správcu, o zjednotenie uvedenej funkcie 
v súlade s organizačným poriadkom fakulty. Ďalej Dr. Ábel požadoval o vypustenie slova „inom 

živote“ v článku 4 / bod 2f a v bode h upraviť danú vetu, a to namiesto „najdlhšou vzdialenosťou“ 
uviesť „najväčšou vzdialenosťou“. Ďalej v bode I – uviesť namiesto „v zlej situácii“ „v 

nepriaznivej sociálnej situácii“. V bode g. bol zo strany Dr. Ábela predložený návrh na doplnenie 
percentuálneho určenia priemerných a podpriemerných výsledkov. V článku 12 / bod 1 zase 

doplniť „vo všetkých programoch a stupňoch“. 
 

Uznesenie: Akademický senát EBF UK schvaľuje návrh kritérií pre prideľovanie ubytovania 
v Teologickom domove ECAV pri EBF UK v Bratislave študentom jednomyseľne ( počtom 6 

hlasov) 
 

Ad.5.: Rokovací poriadok: Bod presunutý na niektoré z najbližších rokovaní AS EBF UK. 
  

Ad.6.: Rôzne 

V tomto bode p. dekan podal informácie ohľadom diania na fakulte (inaugurácia fresky, stretnutie 

s kvestorkou). 

 

V Bratislave 29. 06. 2012 

 

Zapisovateľ: 

Katarína Janíková, v.r. 

 

Overovatelia: 

Mgr. Marek Neština, PhD. , v.r. 

Mgr. František Ábel, PhD. v.r. 

 

Predsedníčka AS EBF UK:  

doc. Mgr.art. Anna Predmerská –v.r. 

 


