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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK v Bratislave, 

ktoré sa konalo dňa 6.10.2011 o 13,00 hod. vo veľkej zasadačke EBF UK. 
 
Prítomní (prezenčná listina – príloha č. 1): 

- Členovia AS EBF UK (bez titulov):R. Hanus, K. Janíková, M. Neština, J. Pavlús,  A. 
Predmerská, Ľ. Vyšný, M. Zaviš 

- Hostia (bez titulov): Ľ. Batka – dekan EBF UK, D. Benka – prodekan EBF UK, M. Jurík – 
prodekan EBF UK 

 
Neprítomný: R. Pačmár – ospravedlnený 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Prijatie zápisnice z 7.6.2011 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Schválenie dokumentu Zásady volieb do AS EBF UK a AS UK 
5. Voľba členov Volebnej a mandátovej komisie EBF UK 
6. Vypísanie volieb do AS EBF UK a AS UK 
7. Schválenie dokumentov Podmienky prijímacieho konania na EBF UK a Kritériá pre 

prijímacie skúšky na EBF UK pre akademický rok 2012/2013 
8. Schvaľovanie návrhu dekana na člena VR EBF UK (Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.) 
9. Schválenie návrhu dekana na členov Disciplinárnej komisie EBF UK pre študentov 
10. Rôzne 

 
Komentár k programu: 
Ad.1.: Otvorenie 
 Predsedníčka AS EBF UK doc. Mgr.art. Anna Predmerská prítomných privítala, špeciálne 
privítala novozvolenú členku AS EBF UK za študentskú časť Bc. Katarínu Janíkovú. Následne 
predstavila program, ktorým by sa malo zasadnutie riadiť. Do programu navrhla zaradiť bod 
Voľba členov volebnej a mandátovej komisie EBF UK. Následne dala o tomto návrhu programu 
hlasovať. Program bol jednomyseľne schválený. 
 
Ad.2.: Prijatie zápisnice z 7.6.2011 
 Zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS EBF UK bola jednomyseľne prijatá. 
 
Ad.3.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 Písaním zápisnice bol poverený Ľubomír Vyšný, ako overovatelia boli navrhnutí Mgr. 
Radoslav Hanus, PhD. a Jakub Pavlús. Títo boli jednomyseľne schválení. 
 
Ad.4.: Schválenie dokumentu Zásady volieb do AS EBF UK a AS UK 
 Predložený návrh bol jednomyseľne prijatý s nasledovnými zmenami: 

- V bode 1.3. je slovo „každá“ z časti „každá volebná komisia“ vynechané; 
- v bode 1.4. je slovné spojenie „v prípade“ vynechané; 
- v bode 2.2. je za slovné spojenie „kandidát na člena zamestnaneckej časti AS EBF UK“ 

doplnené „alebo „kandidát na člena zamestnaneckej časti AS UK“ a za slovné spojenie 
„kandidát na člena študentskej časti AS EBF UK“ doplnené „alebo „kandidát na člena 
študentskej časti AS UK““; 

- v bode 2.3. sa slovné spojenie „formulár návrhu“ nahrádza slovami „vzor návrhového 
listu“ a veta „Volebná komisia sa postará, aby formuláre boli dostupné na sekretariáte 
fakulty“ sa úplne vynecháva; 
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- v bode 3.2. sa za slová „AS EBF UK“ dopĺňa „a do AS UK“; 
- bod 3.4. sa upravuje nasledovne: „Prvého kola volieb sa zúčastňujú všetci kandidáti. 

K zvoleniu je potrebné umiestniť sa počtom získaných hlasov na prvých siedmych 
miestach (zamestnanecká časť), resp. na prvých štyroch miestach (študentská časť). 
K zvoleniu je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov.“; 

- bod 3.5. sa dopĺňa nasledovne: „Pre druhé kolo volieb platia podmienky ako pre prvé kolo 
volieb.“; 

- bod 3.6. sa úplne vynecháva; 
- bod 4.3.  sa upravuje nasledovne: „Členovia AS EBF UK , kandidáti na členov AS EBF 

UK a kandidáti na členov AS UK môžu písomne napadnúť priebeh a výsledok volieb do 
14 dní po ich vykonaní.“ 

 
Schválený dokument je prílohou tejto zápisnice (Príloha č. 2). 
 
Ad.7.: Schválenie dokumentov Podmienky prijímacieho konania na EBF UK a Kritériá pre 
prijímacie skúšky na EBF UK pre akademický rok 2012/2013 
 Z dôvodu pracovných povinností prodekana Mgr. M. Juríka, PhD. sa zasadnutie AS EBF 
UK riadilo upraveným programom. Mgr. Jurík, PhD. predstavil dokumenty Podmienky 
prijímacieho konania na EBF UK (príloha č. 3) a Kritériá pre prijímacie skúšky na EBF UK pre 
akademický rok 2012/2013 (príloha č. 4). Následne dala predsedníčka AS EBF UK 
o predložených návrhoch hlasovať. Oba predložené dokumenty boli schválené jednomyseľne. 
 
Ad.8.: Schvaľovanie návrhu dekana na člena VR EBF UK (Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.) 
 Predsedníčka AS EBF UK prečítala návrh dekana EBF UK (príloha č.5) na vymenovanie 
Mgr. Ondreja Prostredníka, PhD. za člena VR EBF UK. Následne dala o predloženom návrhu 
hlasovať: 
Návrh uznesenie: AS EBF UK na návrh dekana EBF UK schvaľuje za člena VR EBF UK Mgr. 
Ondreja Prostredníka, PhD. 
Hlasovanie č.1 - tajné:  ZA – 2, PROTI – 5 
UZNESENIE: Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. NEBOL schválený za člena VR EBF UK. 
 
Ad.9.: Schválenie návrhu dekana na členov Disciplinárnej komisie EBF UK pre študentov 
 Predsedníčka AS EBF UK prečítala Návrh dekana EBF UK na členov Disciplinárnej 
komisie EBF UK pre študentov. Následne dala o predloženom návrhu hlasovať tajným 
hlasovaním č. 2. Za členov Disciplinárnej komisie EBF UK pre študentov boli zvolení: 

1. Mgr. Milan Jurík, PhD., prodekan EBF UK  - ZA: 7 hlasov, PROTI: 0 hlasov 
2. Mgr. František Ábel, PhD., pedagóg – ZA: 6 hlasov, PROTI: 1 hlas 
3. Mgr. Radoslav Hanus, PhD., pedagóg – ZA: 6 hlasov, PROTI: 1 hlas 
4. Jakub Pavlús, študent – ZA: 7 hlasov, PROTI: 0 hlasov 
5. Lucia Martonová, študentka – ZA: 7 hlasov, PROTI: 0 hlasov 

UZNESENIE: AS EBF UK na návrh dekana EBF UK schvaľuje predložených kandidátov 
za členov Disciplinárnej komisie EBF UK pre študentov.  
 
Ad.5.: Voľba členov Volebnej a mandátovej komisie EBF UK 
 Mgr. R. Hanus, PhD. prítomných informoval, že sa vzdáva riadneho člena VMK. Na toto 
miesto následne kandidovala ThDr. M. Zaviš, PhD., ktorá bola v tajnom hlasovaní č. 3 
jednomyseľne zvolená za riadnu členku Volebnej a mandátovej komisie EBF UK.  
 Následne boli ako náhradní členovia do Volebnej a mandátovej komisie EBF UK (VMK) 
navrtnutí: Mgr. R. Hanus, PhD. a Bc. Katarína Janíková. V tajnom hlasovaní č. 4. Boli zvolení za 
náhradných členov VMK: 

1. Mgr. R. Hanus, PhD. – ZA: 6 hlasov, PROTI: 1 hlas 
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2. Bc. Kataríne Janíková – ZA: 7 hlasov, PROTI: 0 hlasov. 
Obidvaja kandidáti boli zvolení za náhradných členov VMK. 
 
Ad.6.: Vypísanie volieb do AS EBF UK a AS UK 
 Predsedníčka AS EBF UK informovala, že nakoľko v doplňujúcich voľbách neboli 
doplnené neobsadené miesta v zamestnaneckej časti AS EBF UK, je potrebné vyhlásiť ďalšie 
doplňujúce voľby. Navrhla ich spojiť s voľbami do AS UK. Po diskusii bolo jednomyseľne 
schválené,  že doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS EBF UK na 3 neobsadené miesta 
a voľby do AS UK na funkčné obdobie 2011-2015 v počte 3 členovia do zamestnaneckej časti a 2 
členovia do študentskej časti sa budú konať v stredu, dňa 26.10.2011 v čase od 9,00 – 11,00 hod. 
a od 12,30 – 15,30 hod.. Navrhovanie kandidátov pre obe voľby bude prebiehať v dňoch 7.-
17.10.2011. 
 
Ad.10.: Rôzne 
 ThDr. M. Zaviš, PhD. navrhla, aby sa hľadala možnosť nájsť psychológa pre študentov, 
nakoľko vníma potrebu psychologickej pomoci pre študentov. Nakoľko bol vyslovený všeobecný 
súhlas s týmto návrhom, AS EBF UK poveril predsedníčku AS EBF UK, aby sa touto otázkou 
zaoberalo predsedníctvo EBF UK. 
 Študentská časť AS EBF UK vyslovila pohoršenie nad tým, že napriek schváleniu novej 
podoby Ubytovacej zmluvy v AS EBF UK bola študentom predložená stará podoba – v ktorej je 
upravené platenie bytného za ubytovanie na 2 mesiace vopred. Neboli zapracované ani ďalšie 
zmeny, ktorými sa AS EBF UK zaoberal na predchádzajúcich zasadnutiach. Okrem toho boli 
Ubytovacie zmluvy predložené na podpis študentom až na konci septembra, čo je v rozpore 
s ideou zavádzania ubytovacích zmlúv. Študentská časť vyslovila požiadavku, aby sa takáto 
situácia v budúcnosti neopakovala.  

V Bratislave 6.10.2011 
 
Predsedníčka AS EBF UK: 
doc. Mgr.art. Anna Predmerská - ........................................................................................................ 
 
Zapisovateľ: 
Ľubomír Vyšný - ................................................................................................................................. 
 
Overovatelia: 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. - ............................................................................................................. 
 
Jakub Pavlús - ..................................................................................................................................... 


