
Zápisnica 

Zo zasadnutia Akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, konaného dňa 

12. mája 2015 

Prítomní členovia AS EBF UK (bez titulov, abecedne): Hanus Radoslav, HorňanováSidonia, 

Krajčírovičová Valéria Terézia, Panuška Štefan, Sabol Samuel, Valko-Krišťáková Erika 

 

Program:  

1. Privítanie, otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie návrhu zapisovateľa, overovateľov 

3. Schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS EBF UK 

4. Voľba zástupcu do Rady vysokých škôl 

5. Úprava a doplnenie člena VR EBF, schválenie doterajších členov VR EBF UK na ďalšie 

funkčné obdobie 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. Privítanie, otvorenie   

Predseda AS EBF UK Mgr. Radoslav Hanus, PhD. privítal členov AS EBF UK na jeho zasadnutí.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie návrhu zapisovateľa, overovateľov  

Za zapisovateľa bola určená Valéria Terézia Krajčírovičová, za overovateľov boli určení: Sidónia 

Horňanová a Štefan Panuška.  

Výsledok hlasovania: prijaté jednomyseľne. 

Hlasovanie: ZA – 6 PROTI – 0 

Nasledovalo schválenie programu zasadnutia AS EBF UK.  

Výsledok hlasovania: prijaté jednomyseľne.  

Hlasovanie: ZA – 6 PROTI – 0 

.  

3. Schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS EBF UK 

 V toto bode sa schvaľovala zápisnica zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 17.3. 2015, keďže 

zápisnica z ostatného ešte nebola overená.  

V tomto bode sa v diskusii debatovalo o tom, či je vôbec nutné schvaľovať zápisnicu na 

zasadnutiach senátu, lebo by mali stačiť podpisy overovateľov. Problémom vzniká ak sa senát 

dlho nezíde a v prípade, že sa na senáte schvaľuje tak je otázna úloha overovateľov. Pani docentka 

Horňanová podotkla, že by mala byť zachované právo senátorov vyjadriť sa k zápisnici. Doktorka 



Valko Krišťáková zasa pripomenula, že na senáte ide aj o kontrolu uznesení. Výsledkom bolo, že 

pán predseda Hanus upozornil, že táto otázka bude predložená právnikom, ktorý sa k nej majú 

vyjadriť, ale nateraz zostáva situácia tak ako to je. 

Následne sa prešlo k hlasovaniu o schválení zápisnice zo dňa 17.3. 2015 

Výsledok hlasovania: prijaté jednomyseľne 

Hlasovanie: ZA – 6 PROTI – 0 

 

4. Voľba zástupcu do Rady vysokých škôl 

 Pán predseda na úvod prečítal list, ktorý prišiel v súvislosti s voľbou zástupcu do Rady 

vysokých škôl na Slovensku, keďže koncom mája končí funkčné obdobie pánovi prodekanovi 

Juríkovi a je potrebné zvoliť si zástupcu. ako zástupca bol opäť navrhnutý pán prodekan Jurík, 

ktorý návrh prijal.  

 Pani docentka Horňanová sa následne informovala, čo je obsahom činnosti v Rade 

vysokých škôl na Slovensku. Odpoveď jej dal pán predseda Hanus,  stým, že obsahom činnosti je 

pripomienkovanie metodiky a rozpočtov a je to poradný orgán ministerstva školstva 

a akreditačnej komisie.  

 Pán predseda Hanus vyzval senátorov, aby predložili ďalšie návrhy na kandidátov. Nebol 

navrhnutý žiaden iný kandidát. Pani docentka Horňanová navrhla verejné hlasovanie, s čím senát 

súhlasil. 

Následne sa prešlo k hlasovaniu o .. 

Výsledok hlasovania: prijaté jednomyseľne 

Hlasovanie: ZA – 6 PROTI – 0 

 

5. Úprava a doplnenie člena VR EBF, schválenie doterajších členov VR EBF UK na ďalšie 

funkčné obdobie 

 V tomto bode predseda Hanus predniesol návrh dekana, ktorý navrhuje pána docenta 

Klátika na uprázdnené miesto po pánovi docentovi Gažíkovi. Zároveň na miesto odborníka 

z praxe namiesto docenta Klátika navrhuje pani doktorku Kowalskú. Súčasťou návrhu bolo aj 

predĺženie mandátov pána profesora Fila a pána docenta Ábela, ktorých mandáty končia v júni 

a aj pána doktora Hanusa, ktorého mandát končí v máji. Vzhľadom na to, že je to návrh, hlasuje 

sa o celom návrhu, nie o jednotlivcoch osve. 

 Pán predseda následne zahájil hlasovanie o prijatí návrhu ... 

Výsledok hlasovania: prijaté jednomyseľne 

Hlasovanie: ZA – 6 PROTI – 0  

 



6. Rôzne 

 Valéria Terézia Krajčírovičová navrhla zváženie výmeny kávomatu za lepší, ktorý by 

ponúkal viac sortimentu a produkty by boli kvalitnejšie, konkrétne podobný tomu, aký majú 

napríklad na prírodovedeckej s možnosťou zakúpenia väčšieho nápoja do papierového pohárika 

s krytom. Pán predseda Hanus prisľúbil, že návrh posunie ďalej dekanovi.  

 Pani doktorka Valko-Krisťáková sa informovala o stave internetu, ktorý sa riešil na 

poslednom zasadnutí, či sa niečo vyriešilo. Na jej otázku reagoval Sabol, ktorý informoval, že sa 

nezlepšilo nič a dokonca vznikli problémy s pripojením v aule, ale pán dekan prisľúbil, že sa to 

bude riešiť. 

 Na záver ešte pán predseda Hanus informoval, že na univerzitnom senáte, ktorý sa koná 

nasledujúci deň sa bude schvaľovať rozpočet pre jednotlivé fakulty. 

  

7. Záver  

 

Stretnutie Akademického senátu ukončil jeho predsedaMgr. Radoslav Hanus, Phd.  

V Bratislave 12. mája 2015 

 

 

Valéria Terézia Krajčírovičová, v.r.                           doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD., v.r. 

Zapisovateľ                                    overovateľ 

 

Mgr. Štefan Panuška, v.r. 

overovateľ 


