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ZÁPISNICA zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK 

07. júna 2011 o 13.00h 

Prítomní členovia AS (bez titulov):  

A. Biela, R. Hanus, M. Neština, R. Pačmár, J. Pavlús, A. Predmerská, Ľ. Vyšný, M. Zaviš. 

Prítomní pozvaní hostia:  

Ľ. Batka – dekan fakulty, T. Kosturková – tajomníčka fakulty. 

 

Jednohlasne bol schválený v pozvánke priložený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov. 
2. Odsúhlasenie zápisníc z dňa 24. a 26. mája 2011. 
3. Informácia o liste pre AS UK. 
4. Stanovisko k návrhu dekana na členov VR EBF: prof. ThDr. Július Filo, Mgr. 

František Ábel, PhD. 
5. Návrh Zmluvy o ubytovaní v TD. 
6. Návrh o poplatkoch za ubytovanie v TD (mimo riadne ubytovaných na základe 

zmluvy). 
7. Rôzne. 

 

K bodom programu: 

1. Za zapisovateľku bola jednohlasne zvolená M. Zaviš a za overovateľov zápisnice M. 
Neština a Ľ. Vyšný. 

 
2. Zápisnice AS z 24. a 26. mája 2011 boli jednohlasne schválené: 8 hlasov za, 0 proti, 0 

zdržaných. 
 

3. Predsedníčka AS EBF UK informovala o obsahu listu, ktorý adresovala predsedníčke 
AS UK Prof. RNDr. Anne Dubničkovej, DrSc. List obsahoval 4 hlavné body: 

 
• Žiadosť o iniciovanie zmeny anglického názvu v Štatúte UK z pôvodného Faculty of 

Evangelical Theology na „Evangelical Lutheran Theological Faculty“, ako to uvádza 
aj schválený Štatút EBF UK.  Vychádza sa z rozhodnutia AS EBF UK, ktoré prijal na 
svojom zasadaní dňa 24. 05. 2011. 

• Vyjadrenie znepokojenia nad sústavným znižovaním štátnej dotácie na hlavnú činnosť 
unikátne zameranej EBF UK. 
 

• Informácia o personálnych zmenách vo Vedení fakulty a zložení AS EBF UK po 
voľbách dekana. 
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• Žiadosť AS EBF UK adresovaná AS UK, aby v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 

o kreditovom systéme štúdia inicioval zmenu Študijného poriadku UK, ktorá by 
umožnila okrem štandardného spôsobu hodnotenia kurzov aj zápis „absolvoval“, 
„neabsolvoval“. 

4.  Návrh dekana na nových členov VR EBF UK bol schválený nasledovne: 

• Mgr. František Ábel, PhD.: 8 hlasov za, 0 proti, 0 zdržaných. 

• Prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c.: 5 hlasov za, 2 proti, 1 zdržaný. 

Hlasovanie sa konalo formou hlasovacích lístkov a na základe výsledkov boli obaja 
navrhnutí kandidáti zvolení za členov VR EBF UK. 

5.  AS EBF UK sa vyjadril k návrhu Zmluvy o ubytovaní v TD nasledovne: Východiskom 
bude pripomienkovanie starého znenia Zmluvy o ubytovaní v TD. Úhrada za 
ubytovanie sa má vykonávať 1 mesiac dopredu, najneskôr do 20. dňa v bežnom 
mesiaci, a najlepšie formou bankového platobného príkazu študentov či prevodu 
peňazí formou internet bankingu z dôvodu administratívneho uľahčenia spracovania 
procesu platby na fakulte. Pri prvej splátke za ubytovanie sa má uhradiť aj položka 
Poplatok za nezistené škody. V prípade neplatičov sa musia rešpektovať sankcie. 
V prípade študentov, ktorí majú skúšky aj v júli, keďže skúškové obdobie trvá až do 
08. júla 2011, sa nebude uplatňovať sadzba ubytovania počas prázdnin, ale sa vypočíta 
alikvotná čiastka, ktorú budú musieť uhradiť ako denní študenti na základe počtu dní 
ubytovania v tomto mesiaci. Ubytovaní v TD sa musia pri podpisovej zmluve zároveň 
zaviazať, že si naštudujú obsah protipožiarneho školenia, ako je zverejnené na 
webovej stránke VM Mlyny a má byť zverejnené aj na webovej stránke EBF UK. 
Spoločný nástup študentov na internát v rámci budúceho akademického roka je určený 
na sobotu, 10. septembra 2011. Hlasovanie o tomto pozmenenom pôvodnom znení 
Zmluvy o ubytovaní v TD dopadlo nasledovne: 8 hlasov za, 0 proti, 0 zdržaných. 
Návrh dekana bol jednohlasne schválený. 

6.  Detailne vypracovaný Návrh o poplatkoch za ubytovanie v TD predložila tajomníčka 
fakulty. Prítomných uviedla do komplexnosti problematiky a vymenovala kľúčové 
argumenty pre výsledné sumy uvedené v 10 tabuľkách. Cenník ubytovaných v TD 
počíta s nasledovnými kategóriami:  

• Študenti UK,  

• Zamestnanci EBF UK, ich rodinní príslušníci, návštevníci ECAV a iných 
cirkevných inštitúcií, 

• Návštevníci v rámci organizovaných akcií, turistických a iných podujatí, 
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• Individuálni turistickí návštevníci, 

• Zmluvné pokuty. 

Po konštruktívnej diskusii sa dospelo k formulácii nasledovných zmien v predloženom 
návrhu:  

Ubytovanie pre študentov UK sa mení z predložených 120,25 € (lôžko/mesiac v 1-
lôžkovej izbe), 100,00 € (2-lôžková izba), 85,55 € (3-lôžková izba), 75,00 € (4-
lôžková izba) na: 135,00 € (lôžko/mesiac v 1-lôžkovej izbe), 115,00 € (2-lôžková 
izba), 100,00 € (3-lôžková izba), 90,00 € (4-lôžková izba). Cena apartmánu zostáva 
nezmenená, teda 220,00 € na mesiac. Pozri: Tabuľka č. 1. 

Nasledovná zmena sa týka Cenníka pre zamestnancov EBF UK, ich rodinných 
príslušníkov, návštevníkov ECAV a iných cirkevných inštitúcií, ako aj študentov EBF 
UK v čase prázdnin. Z predložených 15,00  € (lôžko/noc v 1-lôžkovej izbe), 11,00 € 
(2-lôžková izba), 9,55 € (3-lôžková izba), 7,70 € (4-lôžková izba) na: 13,00 € 
(lôžko/noc v 1-lôžkovej izbe), 9,00 € (2-lôžková izba), 7,50 € (3-lôžková izba), 5,50 € 
(4-lôžková izba). Cena apartmánu zostáva nezmenená, teda 30,00 € na noc. Pozri: 
Tabuľka č. 3. 

Posledná zmena sa týka upresnenia počtu ubytovaných v rámci organizovaných akcií 
na 6 a viac. Pozri: Tabuľka č. 6.  

Vnútorný predpis č. 1/2011 by sa mal zjednotiť s takto upraveným cenníkom aj 
z aspektu času odchodu ubytovaných o 12.00h v určený deň. 

Hlasovanie za tento upravený Návrh o poplatkoch za ubytovanie v TD bolo 
nasledovné: 5 hlasov za, 3 proti, 0 zdržaných. Návrh bol členmi AS EBF UK 
schválený. 

7.  V bode Rôzne nezazneli žiadne návrhy či poznámky. 

V Bratislave 07. júna 2011 

Predsedníčka AS EBF UK: 

Doc. Mgr. art. Anna Predmerská - ......................................................................................................... 

Zapisovateľka:  

ThDr. Monika Zaviš, PhD. - .................................................................................................................... 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Mgr. Marek Neština, PhD. - ............................................................................................................ 

Ľubomír Vyšný - ......................................................................................................................................... 


