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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK v Bratislave 

zo dňa 19. februára 2014 o 13.00 hod. v zasadačke EBF UK 

 

Prítomní (pozri prezenčná listina – príloha č. 1): 

Členovia AS EBF UK (bez titulov): A. Predmerská, predsedníčka AS EBF UK, J. Filo,  

P. Gažík, R. Hanus, S. Horňanová, M. Neština, J. Pavlús, P. Švec a M. Tekely. 

Hostia (bez titulov): D. Benka a M. Jurík. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Schválenie návrhu programu. 

3. Schválenie zápisnice zo zasadnutia zo dňa 10. 9. 2014. 

4. Príprava výročnej Akademickej obce EBF UK – 12. 3. 2014. 

5. Vyhlásenie volieb do AS EBF UK. 

6. Schválenie podmienok prijatia na PhD. štúdium. 

7. Harmonogram prijímacích skúšok. 

8. Nedodržanie vnútorných predpisov na EBF UK. 

9. Nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 

10. Rôzne. 

 

Priebeh zasadnutia: 

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

zasadnutí. Osobitne privítala novozvolených členov P. Šveca a M. Tekelyho, ktorí boli na 

zasadnutí po prvýkrát.  

2. Za zapisovateľku bola určená Doc. Sidonia Horňanová, za overovateľov boli určení prof. J. 

Filo a študent M. Tekely. Potom predsedníčka AS EBF UK, Doc. Anna Predmerská, 

oboznámila prítomných s programom. Po prečítaní návrhu programu sa študent Pavlús opýtal, 

či k bodom 8. a 9. bol v predstihu zaslaný nejaký materiál, aby bolo možné vopred sa 

oboznámiť s týmito bodmi rokovania. Predsedníčka AS EBF UK odpovedala v tom zmysle, 

že tieto podklady neboli zaslané vzhľadom k tomu, že uvedené body boli doplnené iba včera 

večer. Potom dala hlasovať o schválení programu. Hlasovania sa zdržali 3 členovia, ostatní 

schválili program zasadnutia tak, ako ho predniesla predsedníčka AS EBF UK. 

3. Predsedníčka AS EBF UK vyzvala prítomných, aby predniesli pripomienky k zápisnici 

z minulého zasadnutia zo dňa 10. 9. 2014. K zápisnici nemal nikto nijaké pripomienky. Za 

schválenie zápisnice boli všetci prítomní okrem dvoch novozvolených členov, ktorí sa 

hlasovania zdržali. 

4. Predsedníčka AS EBF UK Doc. Anna Predmerská oboznámila prítomných, že výročná 

Akademická obec EBF UK je naplánovaná dňa 12. marca 2014 (v stredu). Program bude 

pozostávať z obvyklých správ – pána dekana EBF UK a predsedníčky AS EBF UK. Po 



 2 

diskusii k správam bude nasledovať ďalšia diskusia a záver. Doc. Predmerská sa prítomných 

opýtala či majú doplňujúce pripomienky k prednesenému programu výročnej Akademickej 

obce. Taktiež sa opýtala na názor členov AS EBF UK, kedy by sa mala schvaľovať správa 

dekana v Akademickom senáte, či pred Akademickou obcou alebo až po nej. Študent Pavlús 

navrhol, aby pán dekan predniesol svoju správu najprv na Akademickej obci, a potom bola 

táto správa schvaľovaná v Akademickom senáte, aby pri jej schvaľovaní mohla byť braná do 

úvahy aj diskusia na Akademickej obci. S návrhom Pavlúsa súhlasili všetci prítomní členovia.  

AS EBF UK schvaľuje termín výročnej Akademickej obce dňa 12. 3. 2014 o 12: 30 

hodine s týmto programom: Správa dekana EBF UK, správa predsedníčky AS EBF UK, 

diskusia k týmto správam, ďalšia diskusia a záver. Po odsúhlasení a pripomienkovaní 

správy dekana, sa táto správa bude schvaľovať v AS EBF UK.  

Za: 9, všetci prítomní. 

Do diskusie k tomuto bodu sa zapojil prof. Filo, ktorý diskutoval ohľadom právomoci členov 

Akademickej obce. Navrhol, aby návrhy, ktoré zaznejú v diskusii Akademickej obce boli 

písomne zaznamenané a schválené ako odporúčania. Doc. Predmerská na upresnenie 

kompetencií AS EBF UK prečítala časti Štatútu o právach členov Akademickej obce. Podľa 

Štatútu Akademická obec nemá rozhodovacie právomoci, môžu však z nej vzísť podnety na 

ďalšie prerokovanie. Z diskusie vyplynulo, že návrhová komisia na Akademickej obci zapíše 

prednesené návrhy, a potom sa hlasovaním rozhodne o tom, ktoré návrhy pôjdu na ďalšie 

prerokovanie v AS EBF UK.   

5. Predsedníčka AS EBF UK informovala členov o tom, že sú uprázdnené 2 miesta v AS EBF 

UK – jedno za študentskú časť a jedno za pedagogický zbor. Vyzvala prítomných, aby podali 

návrh termínov na uskutočnenie volieb do AS EBF UK. Študent Pavlús navrhol termín 11. 

marca 2014 (utorok), pričom s jeho návrhom všetci súhlasili s tým, že navrhovať kandidátov 

bude možné do 4. marca 2014 do 12. 00 hod. Volebná miestnosť bude v deň volieb 

sprístupnená v čase od 9. 00 hod. do 13. 00 hod. Predsedníčka AS EBF UK prisľúbila, že 

voľby vypíše bezodkladne. 

AS EBF UK schvaľuje termín volieb do AS EBF UK na jedného člena z radov študentov 

a jedného z radov pedagógov dňa 11. marca 2014. Návrh kandidátov je možné podávať 

do 4. marca 2014 do 12. 00 hod. Volebná miestnosť bude v deň volieb sprístupnená 

v čase od 9. 00 hod. do 13. 00 hod. Voľby bezodkladne vypíše predsedníčka AS EBF UK.  

Za: 9, všetci prítomní. 

V tejto súvislosti študent Pavlús pripomenul, že bude potrebné zvoliť ešte jedného člena do 

volebnej komisie za študentov. Členovia AS EBF UK zvolili za náhradníkov do volebnej 

komisie za študentov P. Šveca a M. Tekelyho. V nadväznosti na to M. Neština, PhD. 

poznamenal, že sa vzdáva členstva vo volebnej komisii za pedagógov. Jeho abdikácia však 

nebola prijatá vzhľadom k tomu, že členovia AS EBF UK sa budú v činnosti volebnej komisie 

striedať, keďže boli na túto úlohu zvolení aj náhradníci (za pedagógov doc. P. Gažík a doc. S. 

Horňanová). Tento fakt nakoniec s porozumením prijal aj Dr. M. Neština. 

Členovia AS EBF UK schvaľujú do volebnej komisie za študentov ako náhradníkov  

P. Šveca a M. Tekelyho.  

Za: 7. Zdržali sa: 2. 

6. Prodekan D. Benka, PhD. stručne predniesol návrh podmienok prijatia na PhD. štúdium 

a harmonogram prijímacích skúšok na akademický rok 2014/2015. Jeho návrh členovia AS 

EBF UK obdržali v predstihu v písomnej podobe, takže si ho mohli vopred preštudovať. 
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Prof. Filo rozvinul diskusiu, ktorá sa týkala možností študentov iných študijných programov 

(mimo Evanjelickej teológie) absolvovať doktorandské štúdium u nás. Pripomenul, že 

niektorí spomedzi našich absolventov pokračujú v doktorandskom štúdiu  na Fakulte 

managementu. Predniesol otázku, či akceptujeme ich štúdium na inej fakulte alebo im 

umožníme študovať na EBF UK? Doc. Horňanová poznamenala, že o tejto téme treba 

diskutovať, ale momentálne táto téma nie je aktuálna vzhľadom na nízky počet 

doktorandských miest pridelených našej fakulte (každý rok sa počíta iba s jedným miestom). 

Do diskusie sa zapojil prodekan D. Benka, PhD., ktorý uviedol, že otázka, ktorú položil prof. 

Filo, bola už prediskutovaná na zasadnutí VR EBF UK. Po obšírnej diskusii  táto odborová 

komisia prijala uznesenie, ktoré vychádza zo zásady sola scriptura, podľa ktorej nie je 

správne, aby na našej fakulte získal doktorát niekto, kto nemal exegézu a aspoň jeden klasický 

jazyk. Dr. Benka poukázal na problém, že niektorí študenti absolvovali na našej fakulte iba 2 

roky Mgr. štúdia, počas ktorého mali minumum teologických predmetov, a preto je dobré 

odporučiť im štúdium na Fakulte managementu. Dr. Benka dôrazne pripomenul, že na 

doktorandské štúdium majú možnosť prihlásiť sa aj študenti ostatných študijných programov. 

V princípe aj títo študenti môžu úspešne absolvovať prijímacie konanie, pretože počet bodov, 

ktoré kandidát môže získať za znalosť klasických a biblických jazykov nie je rozhodujúci. 

Kritéria prijímacieho konania sú nastavené tak, že ak je študent šikovný, môže úspešne 

absolvovať prijímacie konanie aj bez získania počtu bodov za znalosť týchto jazykov. 

Akákoľvek výzva na prerokovanie tejto otázky vo VR EBF UK by podľa Dr. Benku bola iba 

klopaním na otvorené dvere, keďže PhD. štúdium je prakticky umožnené aj absolventom 

ostatných študijných programov na našej fakulte. Po vystúpení Dr. Benku predsedníčka AS 

EBF UK uzatvorila diskusiu k tomuto bodu.  

AS EBF UK schvaľuje návrh podmienok prijatia na PhD. štúdium a harmonogram 

prijímacích skúšok na akademický rok 2014/2015 v zmysle návrhu Dr. Benku.  

Za: 9, všetci prítomní. 

7. O tomto bode sa už nerokovalo, pretože harmonogram prijímacích skúšok bol zahrnutý v 6. 

bode programu zasadnutia a bol už schválený. 

8. Predsedníčka AS EBF UK Doc. Anna Predmerská referovala o dokumentoch týkajúcich 

sa systematizácie pracovných miest, ktoré schvaľoval aj AS EBF UK. Bol zrušený Inštitút 

cirkevnej hudby a bolo vytvorené Oddelenie cirkevnej hudby pri Katedre Praktickej teológie, 

na ktorom bolo systematizované jedno miesto docenta. Dňa 5. 12. 2013 uplynula 5-ročná 

doba, počas ktorej bolo miesto obsadené, a po tomto termíne pán dekan nezabezpečil 

obsadenie tohto miesta. Ide o nepríjemnú situáciu, pretože sa týka jej osoby. Doc. Predmerská 

síce dostala nový dekrét, ale keďže nebolo výberové konanie, prešla na miesto odbornej 

asistentky a  z 13. platovej skupiny bola preradená do jedenástej ako pracovník bez 

kvalifikačných predpokladov. Z pohľadu predsedníčky AS EBF UK pán dekan nedodržal 

platné predpisy. Uviedla, že táto situácia má dva aspekty: Podľa platnej akreditácie sa toto 

miesto docenta deklaruje, no momentálne nejestvuje; vzhľadom na blížiacu sa novú 

akreditáciu, predmety musia byť zastrešené docentom – no pre vzniknutú situáciu niektoré 

povinné predmety nebudú môcť byť v budúcnosti riadne zastrešené kvalifikovaným 

odborníkom – habilitovaným docentom. 

Na tento problém reagoval prof. Filo, vedúci Katedry praktickej katedry. Uviedol, že hneď 

ako sa dozvedel o vzniknutej situácii, v snahe zabezpečiť fungovanie katedry, listom požiadal 

pána dekana o vypísanie konkurzu na obsadenie miesta docenta cirkevnej hudby na katedre 

PT. Poukázal na to, že pani doc. Predmerská pôsobí na fakulte or r. 1991/92 a významnou 

mierou sa zaslúžila o skvalitnenie hudobného vzdelávania na fakulte. Na svoj list dostal 

negatívnu odpoveď v tom zmysle, že pán dekan nevypísal konkurz na obsadenie miesta 
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docenta, lebo sa tak nerozhodol urobiť. Doc. Predmerská následne zacitovala z listu pána 

dekana, že „k tomu nie je žiadna vonkajšia nutnosť alebo dôvod“. 

Prodekan M. Jurík, PhD. zareagoval na slová doc. Predmerskej, že niektoré informácie, ktoré 

uviedla nie sú pravdivé. Tým, že nebol vypísaný konkurz nie je ohrozený študijný program. Je 

pravda, že potrebujeme docentov, ale títo musia byť habilitovaní v odbore, v ktorom sa 

študijný odbor uskutočňuje, a teda v odbore Evanjelická teológia. Odborník na akreditáciu, 

prof. Jarab v rozhovoroch o akreditácii uviedol, že by bolo možné udeliť aj výnimku, ale len 

v prípade, že docent má silnú publikačnú a umeleckú činnosť v odbore, ktorý vyučuje. 

Predmety, ktoré doc. Predmerská vyučuje, nemajú formu prednášok, ale cvičení. V novej 

akreditácii bude zrušená funkcia garanta, predmety budú musieť byť zastrešené garantom 

z odboru. Na vystúpenie Dr. Juríka zareagovala doc. Predmerská v tomto zmysle, že 

predmety, ktoré vyučuje majú formu prednášok, pričom zdôraznila, že ide o povinné 

predmety.  

Člen AS EBF UK R. Hanus, PhD. sa zapojil do diskusie otázkou, kedy bol dodaný 8. a 9. bod 

programu. Zároveň uviedol, že k tomuto bodu by sa mal vyjadriť pán dekan, aby celú situáciu 

vysvetlil osobne. Doc. Predmerská uviedla, že sa domnievala, že pán dekan bude na zasadnutí 

prítomný, ale keďže sa zo zdravotných dôvodov nemohol zasadnutia zúčastniť, odporučila 

tento bod odročiť. 

Študent J. Pavlús povedal, že k tomuto bodu programu sa v tejto chvíli nedokáže vyjadriť. Za 

nedodržiavanie vnútorných predpisov na EBF UK pokladá aj spôsob, akým bol tento bod 

programu predložený. 

Prof. Filo k posledným bodom rokovania, ktoré boli zaradené deň pred zasadnutím, 

pripomenul, že rokovací poriadok umožňuje, aby program zasadnutia AS EBF UK bol 

doplnený oproti pôvodnému program, a to aj na samotnom zasadnutí senátu. Dnešný 

doplnený program prítomní členovia na začiatku riadne schválili. 

Dr. Neština a Dr. Benka uviedli, že bez prítomnosti pána dekana nie je možné zaujať 

stanovisko k tomuto bodu. Dr. Benka požiadal prítomných, aby ďalšie rokovanie o tejto veci 

nebolo o osobách, ale aby sa to posúdilo vecne v prítomnosti dekana. 

Po obšírnej diskusii sa všetci prítomní prijali toto uznesenie:  

AS EBF UK odročuje 8. bod programu na prerokovanie na ďalšom zasadnutí, na ktoré 

je pozvaný aj pán dekan EBF UK. AS EBF UK žiada pána dekana o písomné vyjadrenie 

k nedodržiavaniu vnútorných predpisov na EBF UK do 5. marca t.r.  

Za: 9, všetci prítomní. 

9. Doc. Predmerská oboznámila prítomných s písomným materiálom, ktorý na zasadnutie 

pripravila a ktorý sa týka vydania CD „Narodil sa Spasiteľ“ študentského spevokolu EBF UK 

Ichthys. Materiál obsahoval analýzu tejto nahrávky z odborného hľadiska, ktorú vypracovala 

doc. Predmerská, a tiež pripomienky k formálnym náležitostiam, pričom doc. Predmerská 

upozornila najmä na fakt, že vydanie nahrávky nebolo právne ošetrené. 

Do diskusie sa zapojil prodekan M. Jurík, PhD., ktorý uviedol, že vydanie CD nebolo hradené 

z finančných zdrojov fakulty. CD bolo financované z dvoch zdrojov: Z prostriedkov 

spevokolu – z predaja 1. CD, ktoré vyšlo v náklade 1000 ks, na ktoré študenti získali 

sponzorské dary, a tiež z peňazí, ktoré si zarobili členovia spevokolu svojimi vystúpeniami. 

Tieto finančné prostriedky sa síce nachádzajú na účte EBF UK, ale sú účelovo viazané na 

prácu spevokolu. 

Doc. Predmerská navrhla, aby bola doložená analýza z ekonomického oddelenia EBF UK, 

ktorá vyjasní, z akých prostriedkov bolo vydanie CD zrealizované. Podotkla, že sama sa 
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pričinila o získanie financií pre študentov z rektorátu, v čom jej prodekan Dr. Jurík najprv 

oponoval, no neskôr súhlasil s tým, že tvrdenie doc. Predmerskej sa zakladá na pravde. 

Dr. Hanus sa ospravedlnil doc. Predmerskej za to, že zvyšoval hlas. Ospravedlnením 

zareagoval na pripomienku doc. Horňanovej, aby mladší členovia diskutovali bez emócií 

a s úctou oproti starším. Dr. Hanus vo svojom príspevku uviedol, že predkladaný bod vníma 

ako vybavovanie si osobných účtov a podľa neho predložený dokument nepatrí na pôdu 

senátu. 

Rozvinula sa diskusia ohľadom toho, či tento bod patrí alebo nepatrí na rokovanie v AS EBF 

UK. Doc. Horňanová viackrát zdôraznila, že treba vyjasniť fakt, či CD bolo zrealizované 

z finančných prostriedkov fakulty. Ak nešlo o fakultné prostriedky, rokovanie o tomto bode 

sem nepatrí. 

Dr. Hanus sa doc. Predmerskej opýtal, či zaslala odborný posudok aj všetkým 

zainteresovaným, najmä Mgr. art. K. Juríkovej, vedúcej speváckeho zboru. Môžeme byť radi, 

že študenti sa práci v spevokole angažujú, a nemáme znechucovať. Nato doc. Predmerská 

uviedla, že list Mgr. art. Juríkovej nezaslala, ale jej názor na nahrávku je všeobecnej známy. 

Keďže nezdieľa eufóriu o opodstatnení CD, nezúčastnila sa ani jeho uvedenia. Ešte pred 

zverejnením zámeru vydať CD informovala vedúcu speváckeho zboru o svojom nesúhlasnom 

stanovisku. Spoločne s pedagogičkou J. Feketeovou odhovárali Mgr. art. Juríkovú od zámeru 

nahrať CD, ale táto ich názor nerešpektovala. Rozhodnutie zrealizovať CD bolo unáhlené, 

čoho svedectvom je nízka hudobno-umelecká úroveň; nemenej dôležitým je aj fakt, že neboli 

ošetrené autorské práva. Doc. Predmerská tiež uviedla, že CD bolo vydané pod hlavičkou 

fakulty, je teda reprezentáciou fakulty, a preto táto vec patrí na prerokovanie v AS EBF UK. 

Študent M. Tekely, ktorý je členom speváckeho zboru, uviedol okolnosti, za ktorých sa CD 

zrealizovalo (pred odchodom niektorých členov zo speváckeho zboru, boli ponúknuté 

možnosti M. Bodnárom atď.), pričom uviedol, že aj z jeho pohľadu bolo vydanie CD 

unáhlené a pod časovým tlakom..  

Prof. Filo sa zapojil do diskusie poznámkou, že činnosť spevokolu je chvályhodná a potrebná.  

Ak nahrávka CD bola súčasťou študijného programu a za túto činnosť niektorí študenti dostali 

kredity za predmet Zborový spev, aj to je dôvod, že tento bod patrí na pôdu AS EBF UK. 

Dr. Neština potvrdil, že CD nahrávku nie je možné publikačne identifikovať, lebo nespĺňa 

formálne náležitosti. 

Počas diskusie k tomuto bodu rokovaciu miestnosť opustili prodekani Dr. Jurík a Dr. Benka. 

Medzi prítomnými ďalej pokračovala diskusia o tom, či CD nahrávka bola voľnočasovou 

aktivitou alebo súčasťou študijného programu ako aj o tom, či jej realizácia bola hradená 

z finančných zdrojov fakulty. Nakoniec prítomní zhodne konštatovali, že tento bod sa odročí 

na prerokovanie po získaní ďalších upresňujúcich informácií.  

AS EBF UK berie na vedomie informáciu doc. Predmerskej o odbornej hudobno-

umeleckej úrovni a o formálnych nedostatkoch CD „Narodil sa Spasiteľ“ spevokolu 

ICHTHYS EBF UK. Žiada ekonomické oddelenie EBF UK o analýzu, z akých peňazí 

bolo CD zrealizované.  

Za: 9, všetci prítomní. 

9. V bode Rôzne neboli žiadne návrhy. Doc. A. Predmerská, predsedníčka AS EBF UK, sa 

poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
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V Bratislave 19. 2. 2014 

 

Zapisovateľ: 

 

Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., v. r. 

 

 

Overovatelia: 

 

Prof. ThDr. Július Filo, v. r.  

 

Michal Tekely , v. r. 

 

 

 


