Milý Poslucháč/-ka!
Od školského roku 2017/18 v súvislosti s Cirkevnými Odporúčaniami nastávajú dôležité zmeny.
Odporúčajúca osoba na základe vlastného rozhodnutia a voľby buď osobne odovzdá vyplnené,
podpísané originálne tlačivo na Študijné oddelenie, alebo cez poslucháča, čiže odporúčajúca osoba
si tlačivo môže zobrať a po vyplnení ho môže odovzdať osobne. Z tejto príčiny sa tlačivo
Cirkevného Odporúčania zmenilo: od tejto chvíle sa na jednej strane nachádza len jedno
odporúčanie. To znamená, že je potrebné vyplniť dve samostatné tlačivá a odovzdať dve
odporúčania. Tlačivá sa nezmenili: čiže, je potrebné vyplniť časť, ktorá sa týka udržania
odporúčania, alebo – v prípade novej odporúčajúcej osoby – vyplniť časť o novom odporúčaní (časť
písaná s kurzívou). V prípade, že Odporúčanie neodovzdá poslucháč, Študijné oddelenie po doručení
Odporúčania bude poslucháča informovať.
V prípade členov Zboru Viery k pokračovaniu štúdia žiadame odporúčanie cirkevných
prednostov: uznáme odporúčanie duchovného, pastora alebo presbytera, ktorý stojí
v pastoračnom vzťahu s poslucháčom, ale aj odporúčanie v službe stojacej manželky
duchovného, pastora alebo presbytera. Lektor, učiteľ v tom prípade môže byť odporúčajúca
osoba, ak sa ako cirkevný služobník zúčastňuje pastorácii, s poslucháčom stojí v pastoračnom
vzťahu. Odporúčajúca osoba nemôže byť pokrvný príbuzný poslucháča. Od členov iných cirkví
očakávame Odporúčanie od duchovných alebo presbyterov.
Ďalšia dôležitá zmena, že poslucháči majú podať vyhlásenie o svojom zbore (môže sa
uviesť viacero) a o osobe svojich odporúčateľov, i o tom, ak v porovnaní s predchádzajúcim rokom
nastali v týchto bodoch zmeny. Vyhlásenie sa môže odovzdať spolu s odporúčaniami (pokiaľ
Odporúčania odovzdáva poslucháč), ale aj samostatne nezávisle od Odporúčaní.
K nášmu listu prikladáme dve Odporúčania a tlačivo na Vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť
aj z hlavnej stránky Neptunu bez prihlásenia sa (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx), v bode
„Letölthető dokumentumok“.
Odporúčanie vieš doručiť na Študijné oddelenie nasledovným spôsobom: môžeš osobne
(môžeš odovzdať na recepcii), môžeš zaslať poštou na adresu: Gyömrői út 69, 1103 Budapešť,
faxom na číslo: 06-1-4322725, môžeš poslať e-mailom v naskenovanej forme na kerelem@szpa.hu.
V prípade Odporúčaní, ktoré sa pošlú prostredníctvom faxu alebo e-mailu, prosíme odovzdať aj
originálne tlačivá.
Bez odovzdania podpísaných Odporúčaní dvomi cirkevnými prednostami, bez
odovzdania Vyhlásenia zápis nie je možný. Termín odovzdania: 16.augusta 2020.
Tvoju spoluprácu vopred ďakujem a na leto prajem príjemný oddych!
Budapešť, 14.júla 2020
S pozdravom:
Horváth András
hlavný tajomník

