Zápis ze zasedání AS ETF ze dne 21. června 2011
Přítomní senátoři: Jan Kranát, Ph.D., Mgr.Ing.Ondřej Fischer, Dr.Pieter Morée, Zora
Nováková, Dis., Tereza Pleskotová, Ondřej Matějovský, Ondřej Zikmund, Daniel Knotek
Hosté: doc. ThDr. Jindřich Halama (děkan ETF UK) na část zasedání, Tomáš Živný (senátor
ASUK)
1. Výsledek auditu hospodaření ETF UK
- Jednání u kvestora UK přítomen za AS ETF Jan Kranát. Z jednání: konstatovány základní
příčiny fin. těžkostí fakulty: nevýhodný nájem za budovu a nevýhodné smlouvy o výuce
PSP s Jabokem a ETS. Návrh ze strany kvestora: snižovat náklady (mzdy), příp. nabídnout
budovu k prodeji UK.
- Doplňující poznámky děkana k výsledku auditu: navzdory tíživé situaci peníze na tento
kal.rok budou za cenu vnitřní zadluženosti. Příspěvek na výuku zajišťovanou Jabokem se
pokusíme opatřit v dohodnuté výši (6.9 mil.). Výhledově bude méně peněz z RUK, bude
třeba hledat koncepční řešení.
Senát vzal na vědomí, že finanční krize fakulty je spojena také s dříve nepodchycenými
poklesy studentů teologie a nárůsty studentů PSP, jejichž studium je ve stále ve větším
rozsahu fakticky zajišťováno Jabokem z dotací, které fakulta na toto studium dostává z UK.
2. Zpráva o činnosti ETF (včetně zprávy za CBS)
Schválena 7-0-0
3. Dlouhodobý záměr ETF
Schválen 8-0-0
4. Akreditační materiály
Projednány obě žádosti o akreditace bez připomínek.
Různé
1. Tomáš Živný informoval o tom, že evaluační dotazníky budou předány
k počítačovému zpracování.
2. Zora Nováková referuje k setkání studentů se SR. Studenti komb. studia nemají
problémy týkající se bezprostředně SR, ale spíše s technického rázu (např. používání
studijního systému, rozvrh výuky aby umožnil návštěvu bohoslužeb jak na ETF, tak i v
Jaboku ). Námitky budou postoupeny technickému a studijnímu oddělení.
3. Ondřej Zikmund informoval o požadavku studentské unie o připravit info-brožuru pro
studenty 1. ročníku UK, na nějž odpověděl zasláním návrhu této brožury.
4. Ondřej Zikmund a Zora Nováková informují o svém výjezdu do zahraniční a žádají o
zproštění z funkce senátora od září 2011.
5. Děkan potvrdil, že SR nehodlají rušit místo studentského faráře a vyzývá k překlenutí
období bez studentského faráře silami fakulty.

Příští senát 20.9. v 11.00.
Zapsal: O. Fischer

Další poznámky z diskuse
- Ukazatel–příspěvek na bak. studenty (B3) příspěvek je složen z akademických výnosů na
studenty na PSP.
Mělo by být 6,9 mil na PSP. Ani to nelze garantovat. Je to férové. Hledáme (6,35 příliš
málo na garanci výuky). Jde o teoretické řešení, prakticky asi dluhy budou.
ETS je asi 0,3 mil.
Výdaje na Jabok se odvíjí od počtu studentů (za r. 2010 to bylo 8+milionu). Výuka stojí
více, než kdyby byla tady v budově. Jabok ale ty prostory má… Navíc nevíme, jak
bude probíhat transformace JABOKu na profesní VŠ – tam je nejasno.
Nejlépe – prodat barák univerzitě, neufinancuje se to. Je zde možnost i jít jinam.
Kvestor sám nevidí jinou perspektivu.
Možnosti dopředu: zbavit se budovy a jít do menšího domu (s knihovnou je problém), nebo
ho lépe naplnit.
Ale je možno financovat PSP (přes Jabok) – jinak. Ale zdá se, že omezení PSP je pouze
řešením v případě „bankrotu“ fakulty.
CBS si podalo žádost o 7 letý grant z GAČRu. Peníze z VZ a Centra na odměny by bylo třeba
přenést na Fakultu. Interní zaměstnanci na omezenou dobu – neobnovovat. Teologická
Revue, Comunio, …
Poměvdi – ze specifického výzkumu
Důvod: pokles studentů teologie, nárůst studentů z PSP. Dotace na studenty.
Zatím chybí 1 mil do vyrovananýcho rozpočtu, což se dá vnitřeně dofinancovat z čerpání
z vnitřních fondů.
……………….

