
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademickej obce

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

25. november 2014, 12:00

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa
2. Voľba členov volebnej komisie EBF UK
3. Rôzne

Bod 1: Otvorenie, určenie zapisovateľa

Predsedníčka  Akademického  senátu  (ďalej  AS)  doc.  Anna  Predmerská  v úvode
stretnutia privítala všetkých zúčastnených a otvorila zasadnutie Akademickej obce (ďalej AO)
podľa vopred zverejneného programu, ako to bolo určené na poslednom zasadnutí AO EBF
UK dňa 19. novembra 2014.

Za  zapisovateľa  bol  zvolený  Mgr.  Martin  Kováč.  Za  overovateľov  zápisnice  boli
zvolení Ing. Martin Pagáč a Dr. Ondrej Prostredník. Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Predsedníčka AS ďalej oboznámila AO s listom, ktorý obdržala od dekana EBF UK
doc. Ľubomíra Batku. V nadväznosti na tento list sa predsedníčka AS s okamžitou platnosťou
vzdala  svojho  členstva  v AS  EBF  UK  s odôvodnením:  „Opakovane  pociťujem  snahu
o znevažovanie a spochybňovanie môjho konania s cieľom diskreditovať moju osobu zo strany
niektorých členov AS a dekana fakulty.“  

Vedenie  akademickej  obce  následne  z pozície  podpredsedu  AS  EBF  UK  prevzal
Dr. Radoslav  Hanus,  ktorý  otvoril  diskusiu  o programe  zasadnutia  AO.  Doktorand  Mgr.
Štefan  Panuška  navrhol,  aby sa  v bode  rôzne  otvorila  otázka  volieb  do  Študentskej  rady
vysokých škôl. Po kladnej odpovedi predsedajúceho a všeobecnom súhlase AO bol program
zasadnutia v pôvodnom znení schválený všetkými prítomnými členmi AO.

Bod 2: Voľba členov (zamestnaneckej časti) volebnej komisie EBF UK

Doc. Predmerská predstavila zásady EBF UK, podľa ktorých na minulom zasadnutí
postupovala. Upozornila na nezrovnalosti medzi predpismi 3/2011 a 3/2012, ktoré vyvolali
problém s právnym výkladom.

Otázky, ktoré vyvstali v diskusii zhrnul podpredseda AS do dvoch bodov:
• Môže volebná komisia pracovať v neúplnom zložení? 
• Môže  byť  namiesto  pedagóga  zvolený  člen  študentskej  časti  ako  zastupujúci  člen

volebnej komisie EBF UK?

Z dôvodu nejasnej formulácie právnych predpisov si podpredseda AS vyžiadal súhlas
AO  na  to,  aby  sa  mohol  telefonicky  poradiť  o výklade  predpisov  s odborníkmi  (doc.
Eduardom  Burdom,  novozvoleným  dekanom  PF  UK  a s doc.  Danielom  Böhmerom,
predsedom AS UK). Po všeobecnom súhlase AO vyhlásil 10 min. prestávku.
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Po  prestávke  podpredseda  AS  informoval  AO  o obsahu  telefonátu  s docentom
Eduardom  Burdom,  ktorý  vyjadril  vlastný  právny  názor,  že  nezvoleného  člena
zamestnaneckej  časti  AO  pravdepodobne  môže  nahradiť  zastupujúci  člen  zvolený  zo
študenskej časti AO. Nakoľko si však predpis vyžaduje dôslednejšiu analýzu, podpredseda AS
navrhol hlasovať o odložení voľby a zvolaní ďalšieho zasadnutia AO na utorok 2. decembra
o 12:30, keďže obálky s menami navrhnutých kandidátov by mala volebná komisia otvárať
v stredu, 3. decembra. Návrh bol schválený hlasovaním väčšinou prítomných (21 hlasov).

Bod 3: Rôzne

V bode  rôzne  vzniesol  Mgr. Štefan  Panuška  otázku,  ako  bude  prakticky prebiehať
voľba do Študentskej rady vysokých škôl, keďže sa v tomto roku po prvýkrát delia o jedno
miesto tri fakulty (EBF UK, RKCMBF UK, FTVŠ UK).

Senátor  AS UK Michal Tekely informoval AO o tom, že RKCMBF UK sa vzdala
svojho mandátu a o miesto sa tak budú uchádzať kandidáti EBF UK a FTVŠ UK na jednej
kandidátke.

Keďže neboli prednesené žiadne ďalšie návrhy podpredseda AS Dr. Radoslav Hanus
uzavrel zasadnutie AO.

25. novembra 2014, Bratislava           ___________________________
       zapisovateľ – Mgr. Martin Kováč, v. r.

Overovatelia zápisnice: _________________________ ______________________
        Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., v. r.     Ing. Martin Pagáč, v. r.
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