
Zápisnica AS EBF UK 2. mája 2012 

 
Predsedkyňa AS EBF UK otvorila zasadnutie a konštatovala, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Prítomných je 7 členov AS EBF UK: 5 za zamestnaneckú časť: Ábel, Filo, 
Hanus, Neština, Predmerská a 2 za študentskú časť: Janíková a Pavlús. Dvaja členovia 

študentskej časti sú ospravedlnení: Pačmár, Vyšný. 
 

Schválenie programu:  

Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov 
2. Schválenie programu 

3. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ a AS EBF UK 
4. Výročná správa dekana 

5. Výročná správa o hospodárení 
6. Rozpočet na rok 2012  

7. Harmonogram štúdia na AR 2012-2013 
8. Rokovací poriadok AS EBF UK 

9. Rôzne 
Uznesenie č. 1: AS EBF UK schvaľuje program rokovania.  

Výsledok hlasovania: Všetci za 
  

Určenie zapisovateľa: Prof. Július Filo súhlasil s tým, že pripraví zápisnicu z AS EBF UK. 
Určenie overovateľov: Predsedkyňa AS EBF určila ako overovateľov: Dr. Neština, Pavlus 

 
Ad 3: 

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ a AS EBF UK  

Uznesenia: 

- Č. 2: AS súhlasí, aby voľby do  SRVŠ a AS EBF UK boli v jednom termíne: 
Výsledok hlasovania: Všetci za 

 
- Č. 3: AS vypisuje tieto voľby v termíne 16. máj 2012 v čase 9:00 – 13:00 a určuje 

termín pre kandidačný proces  na 2. – 9. mája 2012. Výsledok hlasovania: Všetci za 
 

- Č. 4: AS zvolila do volebnej komisie ako ďalšieho člena: Dr. Ábel. Výsledok 
hlasovania: Všetci za 

 
Ad 4:  

Výročná správa dekana 

Dekan oznámil členom AS EBF UK, že oproti poslednej verzii svojej správy zaslanej členom 

AS EBF UK sa rozhodol, že v správe dekana nebudú tabuľky o vedeckých (s 11) a ani 
tabuľka o pedagogických výkonoch jednotlivých zamestnancov (druhú tabuľku medzičasom 

pripravil na základe požiadavky akademickej obce). Tieto ostávajú pre interné potreby 
fakulty. Tabuľku o pedagogických výkonoch pošle dekan predsedkyni AS, ktorá ich zašle 
členom zamestnaneckej komory AS. 

Diskusia: 
Ábel: v časti o rozpočte treba zosúladiť textovú časť s výročnou správou o hospodárení. 

Filo: Prečo majú byť tieto tabuľky vybraté zo správy dekana a majú byť takto nezverejnené na 
webovej stránke EBF UK?  



Dekan: Podrobná správa o vedeckých a pedagogických výkonoch jednotlivých tvorivých 

pracovníkov fakulty nie je povinnou časťou správy dekana a nie súčasťou správy dekana ani 
na iných fakultách (napr. PaedFUK). 

Predsedkyňa AS: V tejto súvislosti informovala členov AS EBF UK, že na vedení fakulty 
odporúčala, aby tieto tabuľky neboli súčasťou správy dekana, lebo výkony jednotlivých 

tvorivých pracovníkov nie sú porovnateľné. 
Uznesenie č. 5: AS EBF UK prijíma správu dekana s pripomienkami  

Výsledok hlasovania: Všetci za 
 

Ad 5 
Výročná správa o hospodárení za rok 2011 

V riadku 10. bola časť dotácie z roku 2011 v sume 31235 Eur presunutá do účtovného roka 
2012 

Uznesenie č. 6: AS EBF UK prijíma správu o hospodárení za rok 2011 
Výsledok hlasovania: všetci za 

 
Ad 6: 

Rozpočet na rok 2012 

Tajomníčka fakulty predstavila rozpočet na rok 2012 a dekan fakulty toto predstavenie 

doplnil: Rozhodujúce skutočnosti: EBF UK je na garantovanom minime posledných 5 – 6 
rokov. EBF UK dostala  na rok 2012 od UK o 16 000 Eur menej, tým sa rezerva z roku 2011 

znižuje o túto sumu. 
Náklady v riadkoch 50 – 57 sa nemenia, EBF UK chce zachovať úroveň v týchto položkách 

Uznesenie č. 7: AS EBF UK schvaľuje rozpočet na rok 2012 
Výsledok hlasovania: všetci za 

 
Ad 7. 

Harmonogram štúdia na AR 2012 – 2013 

Prodekan Dr. Jurík navrhol vypustiť na s. 2 po intenzívnych kurzoch dva riadky, ktoré sa 

začínajú slovami: Kurz pre 4. ročník....  a zároveň navrhol doplniť na s. 2 namiesto 
vypustených riadkov text:  

Absolvovanie intenzívnych kurzov pre 3. – 5. ročník sa vyžaduje pre prípravu na duchovnú 
službu ECAV na Slovensku. 

Uznesenie č. 8: AS EBF UK schvaľuje harmonogram s navrhovanou úpravou.  
Výsledok hlasovania: Za: 6 zdržal sa 1. 

 
Ad 8. 

Rokovací poriadok AS EBF UK 

Uznesenie č. 9: Vzhľadom na to, že EBF UK požiadala o schválenie dodatku Štatútu EBF 

UK a AS UK ešte dodatok neschválil, návrh na novelu Rokovacieho poriadku AS EBF UK sa 
odkladá. 

Výsledok hlasovania: všetci za 
 
Ad 9. 

Rôzne. 

Dekan Dr. Batka informoval AS EBF UK: 

- 17. mája 2012 o 16:00 bude inaugurácia fresky Petra a Pavla Meštera, akad. Maliara, 
pred aulou fakulty. Vedenie fakulty organizuje slávnosť inaugurácie, ktorá má 

poslúžiť na spropagovanie fakulty, spolu s pánom JUDr. Petrom Vámošim, ktorý 
ponúkol fakulte sponzorské zhotovenie fresky. Jednotlivé časti budú pri inaugurácii 



venované absolventom a študentom fakulty, predstaviteľom spoločenského 

a kultúrneho života evanjelickej proveniencie a ev. a.v. farárovi Eugenovi Lukáčovi. 
Bude rozposlaných cca 200 pozvánok. Budú pozvané aj médiá. Podujatie bude 

spojené s benefičnou predajnou výstavou obrazov, kultúrnym programom a recepciou.  
 

- Prijímacie konanie. Vedenie EBF UK organizovalo plagátovú kampaň štúdia v 60 
zboroch, bolo zaslaných 130 plagátov. 

EBF UK dostala doteraz spolu 37 prihlášok + 6 prihlášok na spoločné programy je na      
      Pedagogickej fakulte. Očakávame ďalšie žiadosti študentov o štúdium. 

 
- Dekan rozhodol, že tento rok prijímacie pohovory nebudú organizované. Uchádzači 

o štúdium dostali rozhodnutie o zrušení prijímacích skúšok a o tom, že očakávame ich 
doklady napr. o maturite, skončení bc štúdia... Potom pri splnení podmienok na 

prijatie dostanú rozhodnutie o prijatí. 
 

- S firmou Arbor prebieha rekonštrukcia átria. 
 

Tajomníčka fakulty Mgr. Kosturková informovala, že v suteréne neboli dve miestnosti, ktoré 
vedenie fakulty plánovalo prenajať, doteraz prenajaté. Vzdelávacia agentúra s prepojením na 

osoby pôsobiace ADL (názov vzdelávacej inštitúcie nebol špecifikovaný), ako ďalšia 
inštitúcia od 1. mája na základe krátkodobej nájomnej zmluvy využíva jednu z dvoch 

zvyšných miestností. Neprenajatá ostáva už len rohová miestnosť S3. Ak táto miestnosť má 
byť využívaná pre vyučovací proces, bude treba zmeniť zmluvu s firmou ADL. 

Otázka: (Prof. Filo) Je pravda, že firma ARL má trvale kľúč od hlavného vchodu pri aule, 
hoci pedagógovia museli kľúč od hlavného vchodu na základe rozhodnutia vedenia fakulty 

odovzdať? Odpoveď dekana a tajomníčky fakulty: Áno, majú kľúče od hlavného vchodu 
fakulty a v zmluve s ADL sú vyjadrené bezpečnostné garancie a podmienky používania 

kľúčov z ich strany.  
 

Zapísal: 
Prof. ThDr. Július Filo                                                          ............................................ . 

 
Overovatelia: 

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

Jakub Pavlús,                                                                           ..................................... ......... 
 

predsedkyňa AS EBF UK: 
Doc. Mgr. art. Anna Predmerská                                       .................................................... 

 
 


