
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademickej obce

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

19. november 2014, 12:00

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa
2. Voľba členov volebnej komisie EBF UK
3. Rôzne

Bod 1: Otvorenie, určenie zapisovateľa

Predsedníčka  Akademického  senátu  (ďalej  AS)  doc.  Mgr.  art.  Anna  Predmerská
privítala všetkých zúčastnených a otvorila zasadnutie Akademickej obce (ďalej AO) podľa
vopred zverejneného programu. 

Za zapisovateľa bol zvolený Mgr. Martin Kováč. Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnený: doc. Gažík.

Bod 2: Voľba členov volebnej komisie EBF UK

Predsedníčka AS informovala prítomných členov AO o potrebe voľby členov volebnej
komisie EBF UK a o jej dôvodoch. 

Za stálych členov volebnej komisie boli následne navrhnutí prof. Juraj Bándy a Dr.
Katarína Kianicová za zamestnaneckú časť a Daniela Kissová za študentskú časť AO. Ako
náhradníčka za študentskú časť bola navrhnutá Vladimíra Hyžová. 

Prof. Bándy sa pýtal, či platí zásada, že člen volebnej komisie nemôže kandidovať do
AS. Po kladnej odpovedi skonštatoval, že on nemá záujem o členstvo v AS a je ochotný prijať
funkciu člena volebnej komisie. Po následnom súhlase ostatných navrhnutých kandidátov ich
členovia AO hlasovaním za členov volebnej komisie zvolili. Zo zamestnaneckej časti nebol
zvolený žiaden náhradník.

Dr. Radoslav Hanus po voľbe upozornil AO na skutočnosť, že člen volebnej komisie
EBF UK podľa aktuálne platných predpisov nemôže kandidovať do AS EBF UK a pýtal sa, či
bola Dr. Kianicová na to upozornená. Prof. Július Filo vstúpil do diskusie a poukázal na to, že
prof.  Juraj  Bándy hneď na  začiatku  zasadnutia  upozornil  prítomných  členov  AO na túto
skutočnosť.

V nadväznosti na túto diskusiu sa však Dr. Katarína Kianicová zriekla svojej funkcie
členky  volebnej  komisie  EBF  UK,  čím  vznikla  potreba  zvoliť  ďalšieho  člena  volebnej
komisie  zo zamestnaneckej  časti  AO. Nakoľko nebol  navrhnutý  žiaden ďalší  kandidát  do
volebnej komisie zo zamestnaneckej časti AO, predsedníčka AS bola nútená zvolať ďalšie
zasadnutie akademickej obce s cieľom obsadiť toto voľné miesto. 

Ďalšie zasadnutie akademickej obce bolo preto zvolané na utorok 25. novembra 2014
o 12:00 hod.

Predsedníčka zdôraznila, že AS určil termíny v ktorých má prebiehať volebný proces
a očakáva od AO rozhodnutie ako má v situácii, keď nie je zvolená komisia v predpísanom
zložení, konať. AO jej uložila vypísať voľby podľa uznesenia AS.

Pavol  Švec  poukázal  na  to,  že  v  úvode  zasadnutia  neboli  zvolení  overovatelia



zápisnice, preto boli v dodatočnej voľbe za overovateľov zvolení prof. Július Filo a Pavol
Švec.

Bod 3: Rôzne

V bode rôzne neboli prednesené žiadne ďalšie podnety.

19. novembra 2014, Bratislava ___________________________
       zapisovateľ – Mgr. Martin Kováč, v. r.

Overovatelia zápisnice: _______________________ ______________________
 Prof. ThDr. Július Filo, v. r.          Pavol Švec, v. r.


