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Univerzita Komenského v Bratislave 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Akademický senát 

Bartókova 8, 811 02  Bratislava 

ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2015 o 12:00 hodine v zasadačke Vedeckej rady 

EBF UK. 

 

Prítomní členovia AS:  (v abecednom poradí bez titulov):  

Gažík P., Hanus R., Horňanová S., Klátik M., Krajčírovičová V. T., Neština M., Panuška Š.,  

 

Ospravedlnení členovia AS (v abecednom poradí bez titulov): Valko-Krišťáková E., Zaviš M. 

 

Členovia vedenia EBF UK (v abecednom poradí bez titulov): Benka D. 

 

Navrhnutý program:  

 

1. Privítanie 

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie návrhu zapisovateľa a overovateľov 

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS EBF UK 

4. Vyhlásenie termínu doplňovacích volieb do AS UK 

5. Vyhlásenie doplňovacích volieb so študentskej časti AS EBF UK 

6. Schválenie dokumentu "Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom 

roku 2016-2017" 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

AD 1: 

 

Zasadnutie Akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej AS EBF UK) otvoril predseda AS Dr. Radoslav Hanus 

privítaním prítomných členov AS EBF UK a prodekana pre vedeckú činnosť, zahraničné styky  a 

rozvoj fakulty Dr. Dávida Benku 

 

AD 2: 

  

Za zapisovateľa navrhol predseda senátu Valériu Teréziu Krajčírovičovú a za 

overovateľov doc. S. a Š. Panušku. Zapisovateľ a overovatelia boli členmi AS EBF UK 

jednohlasne schválení. Následne Dr. Hanus informoval členov senátu, že vzhľadom na novú 

aktuálnu agendu navrhuje rozšíriť program zasadnutia o viaceré nové body. Modifikovaný 

program zasadnutia bol taktiež jednohlasne schválený. 

 

Hlasovanie č. 1 (o zapisovateľovi a overovateľoch):   ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

Hlasovanie č. 2 (schválenie programu zasadnutia):  ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 
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Schválený program: 

 

1. Privítanie 

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie návrhu zapisovateľa a overovateľov 

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS EBF UK 

4. Vyhlásenie termínu doplňovacích volieb do AS UK 

5. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS EBF UK 

6. Schválenie dokumentu "Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom 

roku 2016-2017" 

7. Vzdanie sa členstva vo VMK 

8. Voľba člena Volebnej a mandátovej komisie 

9. Schválenie dokumentu Vnútorný predpis č. 2/2015: Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 

4/2013 Zásady volieb do Akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

AD 3: 

 

 Predseda AS Dr. Hanus skonštatoval, že zápisnica z ostatného zasadnutia ešte nebola 

overená a z uvedeného dôvodu sa tento bod presunie na najbližšie zasadnutie AS.  

 

 

AD 4: 

  

 Predseda senátu Radoslav Hanus informoval senát, že treba usporiadať doplňujúce voľby 

do AS UK nakoľko predchádzajúce boli neplatné pre kandidovanie člena VMK. Tento problém 

vznikol pre nesúlad fakultnej smernice upravujúce voľby s univerzitnou, pričom vo fakultnej sa 

nevylučovalo kandidovanie člena VMK. 

 Uznesenie č.1: Akademický senát EBF UK vyhlasuje doplňujúce voľby vo volebnom 

obvode fakulty do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2019 

v termíne 13.novembra 2015 od 09:00 – 12:30 v zasadačke Vedeckej rady EBF UK. Navrhovanie 

kandidátov: v dňoch 27.10.2015 od 14:00 do 09.11.2015 do 14:00. 

 

Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 1 bolo prijaté. 

  

 

AD 5: 
 

 Predseda AS EBF UK Radoslav Hanus informoval aj o skutočnosti, že počas posledných 

doplňujúcich volieb nedošlo k zaplneniu dvoch uprázdnených miest v ŠČ AS EBF UK, preto sa 

treba opäť vyhlásiť doplňujúce voľby do ŠČ AS EBF UK v rovnakom termíne ako do AS UK. 

 

Uznesenie č. 2: Akademický senát EBF UK vyhlasuje doplňujúce voľby  do Akademického 

senátu  EBF UK v termíne 13.novembra 2015 od 09:00 – 12:30 v zasadačke Vedeckej rady EBF 

UK. Navrhovanie kandidátov: v dňoch 27.10.2015 od 14:00 do 03.11.2015 do 14:00. 

 

Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 2 bolo prijaté. 

 

AD 6: 

  
 Prodekan Benka predstavil dokument "Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom 

v akademickom roku 2016-2017"s vysvetlením, že zmena oproti predošlému je len pridanie 

spoplatneného doktorandského štúdia v anglickom jazyku. Pani docentka navrhla, aby v prípade 

poplatkov za rigorózne konanie tieto boli odpustené pedagogickým a vedeckým pracovníkom so 

100% úväzkom. Na to navrhol Štefan Panuška, aby to v tom prípade platilo aj pre interných 

doktorandov fakulty.  

Uznesenie č. 3: AS EBF UK schvaľuje dokument "Výška školného a poplatkov spojených so 

štúdiom v akademickom roku 2016-2017"  s dodatkom, aby bol poplatok  za rigorózne konanie 

v prípade pedagogických a vedeckých pracovníkov  so 100% úväzkom a interných doktorandov 

odpustený . Dodatok sa nevťahuje na bod 4 b. 

 Hlasovanie: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 

 

Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 

 

 

AD 7: 

  

 Pred týmto bodom prišiel na senát aj pán docent Gažík. V tomto bode sa Valéria Terézia 

Krajčírovičová vzdala členstva vo VMK.  

 

AD 8: 

 

 V tomto bode nasleduje voľba člena do VMK na uprázdnené miesto po V. T. 

Krajčírovičovej. AS EBF UK navrhuje za člena VMK docenta M. Klátika. Predseda senátu R. 

Hanus navrhol verejnú voľbu. Nasleduje hlasovanie o verejnej voľbe.  

Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 

Nasleduje voľba člena VMK. 

 Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 

 

Výsledok: Docent M. Klátik bol zvolený za člena VMK.  

 

AD 9:  

 Pred týmto bodom senát opustil docent Klátik. V tomto bode člen AS EBF UK Š. Panuška 

objasnil zmeny, ktoré sa mali schváliť v dokumente Vnútorný predpis č. 2/2015: Dodatok č. 2 k 

vnútornému predpisu č. 4/2013 Zásady volieb do Akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Mení sa bod, ktorý spôsobil pochybenie, ktoré sa 

v prípade volieb do AS UK a vyplynulo z nesúladu fakultného a univerzitného predpisu, kde sa vo 

fakultnom nespomínala nezlučiteľnosť členstva vo VMK s kandidatúrou do AS UK. Ďalší bod, 

ktorý sa menil sú pravidlá pre krúžkovanie kandidátov, aby sa opäť zjednotili predpisy, aby sa 

mohlo krúžkovať poradové číslo alebo len meno alebo meno aj číslo spolu (vo fakultnom len 

číslo) a zjednotenie pravidiel o hlasovacom lístku, ktorý bude neplatný ak nebude na predpísanom 

tlačive alebo ak nie je nikto zakrúžkovaný a vypadne ustanovenie o kvóre pre zvolenie, nebude 
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teda potrebná nadpolovičná väčšina hlasov. Zjednocujú sa tak voľby do fakultného 

a univerzitného senátu. Ďalej sa mení bod b, kde sa hovorí o pravidlách opakovanej voľby, kde 

opäť ide o zjednotenie predpisov a to pri riešení situácie kedy získajú kandidáti rovnaký počet 

hlasov.  

 

Uznesenie č. 4: AS EBF UK schvaľuje dokument Vnútorný predpis č. 2/2015: Dodatok č. 

2 k vnútornému predpisu č. 4/2013 Zásady volieb do Akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 

Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 4 bolo prijaté. 

 

 

AD 10:  

 V bode rôzne sa docentka Horňanová informovala o stave jedálne, keďže sa aj jej študenti 

pýtali na momentálny postup pri riešení problému stravovania. Na podnet reagoval prodekan 

Benka s tým, že stále prebiehajú rokovania s riaditeľom Mlynov. Problém bol ale v nízkej 

návštevnosti a následnej nerentabilnosti jedálne, pričom musela fakulta jedáleň dotovať sumou 

približne 12 000 eur ročne. Nasledoval návrh docenta Gažíka prednesený V. T. Krajčírovičovou, 

aby sa tento problém dočasne riešil nejakými stravovacími automatmi, konkrétne boli navrhnuté 

automaty na polievku, ktoré sa nachádzajú napríklad na iných fakultách na Slovensku.  

V tomto bode sa ďalej riešil aj problém nedostatočného kúrenia a nedostatku teplej vody 

na internátoch, s tým, že ale ide o veľmi nákladnú opravu, ale aj tento problém je v riešení.  

Š. Panuška rovnako pripomenul aj trvajúci problém s internetom na internáte.  

 

 

AD 11: 

  

Predseda AS EBF UK Dr. Hanus ukončil zasadnutie Akademického senátu Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a aktívnu spoluprácu. 

 

 

V Bratislave, dňa 2. novembra 2015 

 

 

Valéria Terézia Krajčírovičová, v.r. 

zapisovateľ 

 

 

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.,  v.r.   Štefan Panuška, v.r. 

overovateľ zápisnice      overovateľ zápisnice 


