
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK v Bratislave zo dňa 

dňa 16. 4. 2014. v zasadačke EBF UK 

 

Prítomní:  

Členovia AS EBF UK (v abecednom poradí bez titulov): J. Filo, P. Gažík, R. Hanus, S.  

Horňanová, M. Neština, J. Pavlús, A. Predmerská, P. Švec 

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

S. Láska, tajomník EBF UK.  

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

2. Zápisnica z 27.3.2014, schvaľovanie programu zasadnutia. 

3. Výročná správa o hospodárení na EBF UK za rok 2013 

4. Študijné plány Bc. , Mgr. Programov a PhD . Programov  

5. Rôzne 

 

Priebeh zasadnutia:  

AD 1. Doc. Anna Predmerská, predsedníčka AS EBF UK, privítala členov AS EBF UK na zasadnutí. Za 

zapisovateľa bol určený P. Švec , za overovateľov boli určení Dr. h. c. prof. Thdr. Július Filo  a Jakub 

Pavlús.  

AD 2. Predsedníčka doc. Anna Predmerská vyzvala prítomných, aby predniesli pripomienky k zápisnici 

z predchádzajúceho zasadnutia AS EBF UK. Prítomní členovia AS EBF UK nepredniesli žiadne 

pripomienky k zneniu zápisnice. Zápisnica zo zasadnutia senátu 27.3.2014 bola  jednohlasne prijatá.  

Následne predsedníčka AS EBF UK doc. Anna Predmerská predstavila program zasadnutia, a vyzvala 

prítomných členov AS EBF UK aby predniesli prípadné pripomienky a pozmeňovacie návrhy. Členovia 

AS EBF UK jednohlasne prijali navrhovaný program. 

AD 3. Správa dekana za rok 2013, výročná správa o hospodárení. 

Dekan EBF UK informoval prítomných členov AS EBF UK o prebiehajúcich rokovaniach medzi 

rektorom UK, predstaviteľmi cirkvi a fakulty o nájomnej zmluve za budovu EBF UK. Následne dekan 

EBF UK informoval o zníženej dotácii z rektorátu UK. Podarilo sa však ušetriť za energie vďaka 

efektívnejšiemu nastaveniu vykurovacieho systému a zvýšiť zisk z podnikateľskej činnosti aj napriek 

tomu, že posledný rok bol ťažký. Sa podarilo skončiť s pozitívnym výsledkomhospodárenia. Tajomník 



EBF UK však upozornil, že tento výsledok je tvorený najmä financiami, ktoré sa podarilo ušetriť 

v predchádzajúcich rokoch, keďže rektorát eviduje nerozdelený zisk aj z minulých rokov. 

 

AD 4. Študijné plány Bc. , Mgr. Programov a PhD. Programov. 

Mgr. Milan Jurík, PhD. Informoval v zmysle § 27 zákona o vysokých školách 131 z roku 2002, ktorý 

kopíruje aj štatút univerzity Komenského, ako aj štatút našej fakulty písmena h prerokováva 

akademický senát návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta. Týmto predložil 

k prerokovaniu študijné programy:  

 Evanjelická teológia spojený magisterský študijný  program 

 Evanjelická teológia zo zameraním na sociálnu pomoc bakalársky stupeň 

 Evanjelická teológia zo zameraním na riadenie sociálnej pomoci magisterský stupeň 

 Učiteľstvo evanjelickej výchovy ktorí prebieha za spolupráci pedagogickej fakulty UK. 

 Evanjelická teológia – doktorandské štúdium, denná a externá forma. 

Prodekan EBF UK ThDr. Dávid Benka, PhD. poďakoval predsedníčke za prijatie doplňujúceho návrhu 

na prerokovanie študijného programu doktorandského štúdia. Materiály boli poskytnuté všetkým 

členom AS.  

Uznesenie : Akademický senát EBF UK prerokoval návrh študijných programov : evanjelická teológia 

spojený magisterský študijný program, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii bakalárskych 

a magisterských programov, evanjelická teológia zo zameraním na sociálnu pomoc bakalársky 

študijný program, evanjelická teológia zo zameraním na riadenie sociálnej pomoci magisterský  

študijný program, evanjelická teológia - doktorandský študijný program. 

Uznesenie bolo prijaté bez pripomienok.  

AD 5.Rôzne  

Keďže v bode rôzne členovia AS EBF UK nepredniesli žiadne pripomienky, poďakovala predsedníčka 

AS EFB UK všetkým členom za účasť a ukončila rokovanie AS EBF UK. 

 

 

  Pavol Švec, zapisovateľ, v.r. 

 

  Jakub Pavlús, overovateľ, v.r.  Dr.h.c. prof. ThDr. Júlis Filo,overovateľ,. v.r. 


