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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK v Bratislave 

zo dňa 27. marca 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, O. Prostredník,  J. Pavlús, P. Švec a M. Tekely. 

Hostia (bez titulov): L. Batka, D. Benka, M. Jurík, S. Láska. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

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

3. Schválenie zápisnice zo zasadnutia zo dňa 19. 2. 2014. 

4. Zápisnica z Akademickej obce EBF UK – 12. 3. 2014. 

5. Schvaľovanie správy dekana o stave fakulty za rok 2013. 

6. Nedodržanie vnútorných predpisov na EBF UK. 

7. Nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 

10. Rôzne. 

 

Priebeh zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

Doc. Anna Predmerská, predsedníčka AS EBF UK, privítala členov AS EBF UK na zasadnutí. 
Osobitne privítala novozvoleného člena Mgr. Ondreja Prostredníka, PhD., ktorý bol na zasadnutí po 
prvýkrát.  

 

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

Za zapisovateľa predsedníčka navrhla O. Prostredníka, za overovateľov navrhla P. Gažíka a J. 
Pavlúsa. Predsedníčka dala hlasovať o návrhu zapisovateľa a overovateľov.  
Hlasovanie: za – 9; proti – 0; zdržal sa – 1. 
 

Predsedníčka oboznámila prítomných s programom. Ospravedlnila sa M. Neštinovi za to, že pri 
zvolávaní tohto zasadnutia AS mu nezaslala pozvánku.   

Diskusia: 

Dekan Batka požiadal o stiahnutie bodu „6. Nedodržanie vnútorných predpisov na EBF UK“ 
z rokovania s odôvodnením, že k tomuto bodu nebol predložený materiál. Ďalej požiadal o zmenu 
označenia bodu 7. nasledovne: „Úhrada CD nosiča spevokolu ICHTHYS“.   

Predsedníčka uviedla, že uvedené dva body boli v tomto znení schválené na minulom zasadnutí AS 
a na základe uznesenia AS boli presunuté na nasledujúce rokovanie.  
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R. Hanus pripomenul, že rokovací materiál k uvedeným bodom chýbal aj na minulom zasadnutí AS.  

J. Filo uviedol, že AS má rokovať o veciach, ktoré si vyžadujú preskúmanie a preto by tieto body 
mali zostať v programe rokovania.  

M. Jurík uviedol, že formulácia bodu 7. naznačuje, že už došlo k nehospodárnemu nakladaniu, čo 
však nie je preukázané a preto je potrebné formuláciu zmeniť napr. na „podozrenie 
z nehospodárneho nakladania....“ 

M. Neština navrhol ponechať oba body v programe, aby došlo k vyjasneniu situácie.  

R. Hanus upozornil, že pri historickom štúdiu zápisníc bádatelia často berú do úvahy len dikciu 
programu rokovania a preto je dôležité, aby už formulácia programu bola korektná. Navrhuje zmenu 
s použitím výrazov „preskúmanie“ resp. „podozrenie“.  

P. Gažík vyjadril názor, že bod 6. nepatrí na rokovanie AS, pretože ide o pracovnoprávnu záležitosť, 
ktorá sa má riešiť v dvojstrannom rokovaní medzi zamestnancom a zamestnávateľom.  

J. Pavlús pripomenul, že rámci bodu 6. žiada, aby AS prerokoval aj porušenie vnútorných predpisov 
zo strany predsedníčky AS pri príprave zasadnutia a následnom presune termínu.   

O. Prostredník navrhol, aby bola ukončená diskusia a požiadal predsedníčku, aby dala hlasovať 
o návrhu programu.  

Predsedníčka ukončila diskusiu a dala hlasovať o návrhu programu ako celku. 
J. Pavlús upozornil, že procedurálne je potrebné hlasovať najskôr o pozmeňovacích návrhoch, v 
poradí, v akom boli navrhnuté a až po tom o celom programe. Hlasovanie pokračovalo v tomto 
zmysle.     

Hlasovanie: 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu dekana, ktorým navrhol vypustenie bodu 6: 

za – 2; proti – 4; zdržali sa – 4; 

Pozmeňovací návrh nebol prijatý.  

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu dekana, ktorým navrhol zmenu formulácie bodu 7 nasledovne: 
„Financovanie CD nosiča zboru ICHTHYS“: 

za – 7; proti – 1; zdržali sa – 2; 

Pozmeňovací návrh bol prijatý. 

Hlasovanie o pozmenenom návrhu programu: 

za – 9; proti – 1; zdržali sa – 0; 

Program bol schválený v pozmenenom znení bodu 7.  

   

3. Schválenie zápisnice zo zasadnutia zo dňa 19. 2. 2014. 

Predsedníčka uviedla, že zápisnica bola doručená členom AS s predstihom a požiadala členov AS 
o vyjadrenie k zápisnici. Do diskusie sa nik neprihlásil.  

Uznesenie: 

AS EBF UK schvaľuje zápisnicu zo svojho zasadnutia, ktoré sa konalo 19. 2. 2014.   

Hlasovanie:  

za – 9; proti – 0; zdržali sa – 1; 
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4. Zápisnica z Akademickej obce EBF UK – 12. 3. 2014. 

Predsedníčka uviedla, že zápisnica bola doručená členom AS. Oneskorenie zdôvodnila tým, že 
zhotoviteľ zápisnice ju neodovzdal v stanovenom termíne. Predsedníčka požiadala členov AS 
o vyjadrenie k zápisnici. Do diskusie sa nik neprihlásil. 

Uznesenie: 

AS EBF UK berie na vedomie zápisnicu zo zasadnutia Akademickej obce EBF UK, ktoré sa 
konalo 12. 3. 2014.   

Hlasovanie:  

za – 8; proti – 0; zdržali sa – 2; 

 

5. Schvaľovanie správy dekana o stave fakulty za rok 2013. 

Predsedníčka uviedla, že správa dekana bola členom AS zaslaná elektronicky v predstihu a požiadala 
dekana o jej stručné predstavenie.   

Dekan Batka uviedol, že chce zdôrazniť niektoré skutočnosti, ktoré v živote fakulty za rok 2013 
považuje z zvlášť významné: obnovenie Katedry cirkevných dejín a jej personálne obsadenie; 
rekonštrukcia kuchyne a jedálne v budove fakulty obnovenie stravovania študentov a zamestnancov; 
rozvoj zahraničnej spolupráce fakulty; posilnenie podnikateľskej činnosti fakulty; dosiahnutie 
relatívne vyrovnaného hospodárskeho výsledku za rok 2013.  

Predsedníčka otvorila diskusiu k správe dekana.  

Diskusia:  

O. Prostredník uviedol, že v správe dekana by mala byť podrobnejšie zachytená aj informácia 
o pedagogickom výkone fakulty formou priemerných ukazovateľov vyťaženia pedagógov 
a obsadenosti predmetov, pretože ide o významný manažérsky nástroj.  

J. Filo uviedol, že za posledné roky klesá počet študentov a požiadal dekana, aby hľadal nástroje na 
posilnenie prezentácie fakulty. 

R. Haus tlmočil názor, že nízky záujem o štúdium môže súvisieť aj z nízkym finančným 
ohodnotením povolania evanjelického farára a tiež s nepriaznivými demografickými ukazovateľmi.  

J. Filo reagoval, že aj napriek týmto negatívnym vplyvom je našou úlohou hľadať východiská 
z nepriaznivého demografického trendu a aspoň čiastočne tlmiť jeho negatívne dopady na fakultu.  

Prodekan Jurík uviedol, že pod pokles počtu študentov sa v poslednom období podpísalo najmä 
zákonom vynútené spoplatnenie diaľkového štúdia. Ďalší dôvod vidí v nízkej uplatniteľnosti 
absolventov študijných programov orientovaných na sociálnu pomoc. Dôvodom poklesu je aj pokles 
záujmu študentov zo Žilinskej univerzity, ktorý v minulých rokoch v hojnejšom počte prichádzali na 
magisterský stupeň štúdia sociálnej pomoci na našej fakulte. Uviedol tiež nepriaznivé prognózy, 
podľa ktorých bude aj najbližších rokoch počet študentov klesať a zastaví sa až v roku 2021. Vyjadril 
súhlas s tým, že je potrebné zintenzívniť propagáciu štúdia a tiež pracovať na možnostiach rozšírenia 
štúdia o nové programy. 

O. Prostredník pripomenul, že pre plánovanie práce na fakulte je pomerne rozhodujúci aj aktuálne 
pokrytie personálnych potrieb ECAV a je potrebné v kontakte s ECAV sledovať vývoj personálnych 
potrieb ECAV najmä pokiaľ ide o nárazové vlny odchodov do dôchodku.  
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Dekan Batka informoval o aktuálnych  aktivitách na propagáciu fakulty. Uviedol, že je pripravená 
informačná kampaň formou letákov. Fakulta má dobrú spoluprácu s viacerými webovými portálmi, 
ktoré publikujú informácie o živote fakulty. Vysokú sledovanosť má aj profil fakulty na sociálnej 
sieti Facebook. V roku 2013 bolo uverejnených 37 rôznych tlačových správ o fakulte, hlavne v EPST 
a v časopise Naša univerzita. Súhlasil však, že je potrebné posilniť osobné návštevy evanjelických 
škôl, ktoré aj vedenie pripravuje. Pripravuje sa tiež anglická mutácia informačných letákov o fakulte 
v nadväznosti na očakávanú akreditáciu študijného programu v anglickom jazyku v snahe získať 
študentov zo zahraničia.  

J. Filo reagoval na informáciu prodekana Juríka o nízkej uplatniteľnosti absolventov študijných 
programov orientovaných na sociálnu pomoc a spýtal sa na akých údajoch sa táto informácia 
zakladá. Pripomenul, že rovnako možno hovoriť aj o nízkej uplatniteľnosti absolventov študijného 
programu evanjelická teológia, keďže mnohí absolventi nenastupujú do služby v ECAV. Ďalej 
pripomenul, že v spoločnosti sa posilňuje význam bakalárskeho stupňa štúdia. Vyzval tiež, aby sme 
sami nerobili fakulte medvediu službu tým, že šírime ochotnejšie negatívne správy a zanedbávame 
šírenie pozitívnych a pozývajúcich správ o fakulte.  

R. Hanus pripomenul, že od študentov programov orientovaných na sociálnu pomoc počúva 
rozčarovanie z toho, že v obsahu študijného programu je veľká dotácia teologických predmetov, čo 
neočakávali.  

P. Gažík uviedol, že pokles počtu študentov zaznamenávajú aj teologické študijné programy na 
Žilinskej univerzite, z ktorých na našu fakultu v minulosti prichádzalo viac absolventov bc. štúdia 
a pokračovali v našom mgr. stupni. Ďalej uviedol že kým negatívny demografický trend asi 
nedokážeme ovplyvniť, máme k dispozícii iné nástroje. Jedným z nich je možnosť dislokácie fakulty 
a vytvorenie detašovaných pracovísk podobne ako to robia iné fakulty. Mnohí študenti totiž 
uprednostňujú také študijné programy, ktoré môžu študovať v blízkosti miesta svojho bydliska, napr. 
v Prešove. 

S. Láska uviedol, že uplatnenie absolventov programov orientovaných na sociálnu pomoc sťažuje aj 
legislatíva. Kým sociálne zariadenia by aj mali záujem zamestnať našich absolventov aj na úlohy 
pastorálneho charakteru, nemôžu to urobiť, lebo to štruktúra a financovanie ich zariadení 
nedovoľuje, resp. dovoľuje im platiť ich len ako sociálnych pracovníkov. Tu by mohla pomôcť 
cirkev vytvorením platených miest pre pastoráciu v takýchto zariadeniach.  

O. Prostredník pripomenul, že snaha o vytvorenie detašovaných pracovísk vyvinulo predchádzajúce 
vedenie fakulty v rokoch 2007-2011. Išlo o rokovania s predstaviteľmi teologických pracovísk na 
Žilinskej univerzite a na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici s cieľom vyňať ich pracoviská 
z existujúcich vysokých škôl a integrovať ich pracoviská do EBF UK. Žiaľ tieto rokovania neboli 
úspešné. Položil však otázku, či by vzhľadom na zmenenú situáciu s odstupom času nebolo vhodné 
tento pokus zopakovať.  

R. Hanus reagoval na úvahy P. Gažíka a uviedol, že Bratislava je predsa len atraktívne miesto pre 
štúdium a mladí ľudia tu môžu veľa získať aj v oblasti kultúry a v neposlednom rade tu majú aj 
lepšie podmienky na brigádnickú prácu.  

M. Tekely uviedol, že Evanjelické gymnázium v Prešove už dlhšie uvažuje o možnosti otvorenia 
vysokoškolského teologického štúdia.  

O. Prostredník reagoval na informáciu M. Tekelyho a potvrdil, že má rovnaké informácie o takejto 
snahe a je veľmi dôležité, aby EBF UK tieto iniciatívy pozorne sledovala.  

Predsedníčka A. Predmerská ukončila diskusiu ku správe dekana a dala hlasovať o nasledovnom 
uznesení: 
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Uznesenie:  

AS EBF UK schvaľuje výročnú správu dekana o činnosti fakulty za rok 2013.  

Hlasovanie: 

za – 10; proti – 0; zdržali sa – 0; 

 

6. Nedodržanie vnútorných predpisov na EBF UK. 

Predsedníčka AS informovala, že na minulom zasadnutí AS schválil uznesenie, ktorým  rokovanie 
o tomto bode presunul na najbližšie zasadnutie AS tak, aby bol prítomný aj dekan fakulty a zároveň 
uvedeným uznesením AS požiadal dekana o písomné vyjadrenie k nedodržiavaniu vnútorných 
predpisov fakulty. Informovala, že dekan poskytol požadované písomné vyjadrenie, ktoré dostali aj 
členovia AS dňa 12. 3. 2014. Predsedníčka prečítala vyjadrenie dekana. Vyjadrenie je prílohou 
zápisnice. Predsedníčka otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

Diskusia: 

Dekan Batka informoval, že otázka údajného nedodržiavania vnútorných predpisov fakulty bola aj 
predmetom rokovania vedenia fakulty dňa 24. 3. 2014. Poznamenal, že ani na tomto rokovaní 
predsedníčka nepredložila konkrétne informácie a neuviedla ktoré predpisy a akým spôsobom sa na 
fakulte porušujú.  

Predsedníčka Predmerská uviedla, že ide o porušenie schválenej systemizácie pracovných miest na 
fakulte ako je to uvedené aj v zápisnici zo zasadnutia AS 19. 2. 2014.  

Tajomník S. Láska pripomenul, že v tejto veci je rozhodujúce znenie zápisnice zo zasadnutia AS 
z 20. 6. 2013, na ktorom AS rozhodoval o štruktúre pracovných miest. Predložený a schválený 
dokument však má názov systemizácia pracovných miest.  

Dekan Batka zopakoval, že stále nie je jasné o aké konkrétne porušenie ide, pretože chýba rokovací 
materiál, ktorý by takéto porušenie špecifikoval.  

R. Hanus podporil toto vyjadrenie dekana.  

M. Neština rovnako položil otázku, že stále nie je jasné o aké porušenie ide.  

J. Filo citoval zákon o vysokých školách, podľa ktorého sa pracovné miesta vysokoškolských 
učiteľov na vysokých školách obsadzujú výberovým konaním. Ďalej vyzval prítomných, aby ustúpili 
od konfrontačného tónu, pretože takýto prístup ho oberá o motiváciu zaujímať sa a aktívne sa 
zapájať do diania na fakulte. Po tomto vyjadrení sa ospravedlnil, že musí z rokovania odísť nakoľko 
má na svojom predmete hosťujúceho prednášateľa zo zahraničia a vzdialil sa z rokovacej sály.  

Predsedníčka Predmerská upozornila, že rozpor medzi zápisnicou z 20. 6. 2013  a skutočným 
názvom dokumentu je zrejme dôsledkom zlého zapísania do zápisnice.  

Dekan Batka pripomenul, že návrh na zmenu štruktúry bol pripravený na rokovaní vedenia fakulty 3. 
a 7. júna 2013 a AS na zasadnutí 20. 6. 2013 schválil rozdelenie Katedry systematickej teológie 
a cirkevných dejín a dve katedry a to Katedru systematickej teológie a Katedru cirkevných dejín. 
Ďalej rozhodol o zrušení Inštitútu cirkevnej hudby a jeho včlenení do Katedry praktickej teológie. 
Treťou zmenou bolo vytvorenie miesta upratovačky. Ďalej uviedol, že na Katedre praktickej teológie 
boli 3 asistentské miesta a tieto obsadili tri pracovníčky pôvodného Inštitútu cirkevnej hudby. 

Predsedníčka Predmerská uviedla, že nedávno uplynula doba 5 rokov na ktorú na základe 
výberového konania získala pracovné miesto docentky a po uplynutí tejto doby bola zaradená na 
funkčné miesto odbornej asistentky.  
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Dekan Batka opakovane poznamenal, že rokovanie k tomuto bodu nie je pripravené a podložené 
patričnými dokumentmi a poukázal na diletantizmus predsedníčky AS.  

O. Prostredník uviedol, že rokovanie začína mať konfrontačný charakter a javí sa ako spor dvoch 
strán, na vyriešenie ktorého je pravdepodobne potrebná právna analýza skutkového stavu.  

P. Gažík poznamenal, že tento problém nepatrí na rokovanie AS, keďže sa ukazuje že ide o nesúhlas 
zamestnanca s postupom pri obsadzovaní  pracovného miesta.  

S. Horňanová pripomenula, že už na predchádzajúcom zasadnutí dospel AS k názoru, že nie je 
kompetentný vyriešiť tento problém. Preto aj teraz navrhuje, aby sa rokovanie o tomto bode 
ukončilo.  

Dekan Batka uviedol, že predsedníčka AS takýmito obvineniami rieši svoje osobné záujmy 
a dehonestuje tým AS ako akademický orgán EBF UK.  

Predsedníčka ukončila diskusiu.  

Uznesenie: 

AS EBF UK berie na vedomie písomné vyjadrenie dekana a jeho ústne vysvetlenie podané na 
zasadnutí, z ktorého vyplýva, že v predmetnej veci nedošlo k porušeniu vnútorných predpisov 
fakulty.  

Hlasovanie: 

za – 6; proti – 0; zdržali sa – 2 

Predsedníčka Predmerská následne udelila slovo J. Pavlúsovi, ktorý požiadal o doplnenie tohto bodu 
o porušovanie vnútorných predpisov fakulty zo strany predsedníčky AS.  

J. Pavlús uviedol, že podľa neho došlo k porušeniu ustanovení Štatútu EBF UK čl. 15, ods. 4. podľa 
ktorého má predseda AS informovať členov AS o programe rokovania najmenej tri dni pred 
zasadnutím. Ďalej došlo podľa neho k porušeniu rokovacieho poriadku AS EBF UK čl. 4. ods. 4, 
podľa ktorého je potrebné termín zasadnutia oznámiť najmenej 7 dní vopred. Zrušenie termínu je 
podľa neho zrušením zasadnutia a stanovenie nového termínu sa má riadiť podľa rokovacieho 
poriadku.  

Predsedníčka otvorila diskusiu. 

 

Diskusia: 

Prodekan Benka uviedol, že k zmene termínu zasadnutia z pôvodného 26. 3. o 13:00 na 27. 3. 
o 13:00 došlo na základe jeho žiadosti, ktorú adresoval predsedníčke preto, lebo zasadnutie 
kolidovalo s hosťovskou prednáškou. Pripustil, že termín hosťovskej prednášky bol známy už 
dávnejšie, ešte pred stanovením termínu AS, len nebol publikovaný.  

J. Pavlús pripomenul, že pôvodne predsedníčka kvôli kolízii navrhovala presun na 26. 3. o 15:00 
a potom bez konzultácie s podpredsedami rozhodla o zmene na 27. 3. o 13:00. 

Predsedníčka Predmerská uviedla, že zasadnutie AS bolo riadne zvolané a zmenu termínu, ktorú si 
vynútili okolnosti nepovažuje za zrušenie pôvodného a zvolanie nového zasadnutia.  

J. Pavlús zopakoval svoju výhradu k spôsobu dohadovania nového termínu, pri ktorom zmenu 
nekonzultovala s podpredsedami AS.  

R. Hanus potvrdil, že predsedníčka neprerokovala zmenu termínu ani s ním a vyjadril poľutovanie, 
že všeobecne došlo ku zhoršeniu spolupráce predsedníctva AS pri príprave zasadnutí AS.  
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Predsedníčka uviedla, že na pôvodnú zmenu – 26.3. o 15.00 reagovali dvaja kolegovia v tom zmysle, 
že sa nebudú môcť zasadania zúčastniť. Preto sa po konzultácii s dekanom rozhodla posunúť termín 
o jeden deň. Ďalšiu diskusiu o „vhodnosti“ termínu vo vzniknutej časovej tiesni už nepovažovala za 
zmysluplnú. Predpokladá, že takúto kompetenciu by v prípade neštandardnej situácie predseda 
senátu mal mať. Správnosť jej rozhodnutia odráža aj účasť na dnešnom zasadaní, keď sa ho 
zúčastňujú všetci členovia AS EBF UK.  

Predsedníčka ukončila diskusiu k tomuto bodu.  

Uznesenie: 

AS EBF UK konštatuje, že zmenu termínu zasadnutia nepovažuje za porušenie vnútorných 
predpisov fakulty. 

Hlasovanie: 

za – 5; proti – 2; zdržali sa – 2; 

 

7. Financovanie CD nosiča zboru ICHTHYS 

Predsedníčka uviedla, že o presune tohto bodu na dnešné rokovanie rozhodol AS uznesením na 
minulom zasadnutí, pričom si vyžiadal písomné stanovisko dekana fakulty. Informovala AS 
o obsahu písomného stanoviska dekana, ktoré je prílohou zápisnice a ktoré členovia AS dostali 
vopred. Následne otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

Diskusia: 

Dekan Batka uviedol, že finančné prostriedky použité na financovanie výroby uvedeného CD boli 
účelovo viazanou dotáciou na kultúrne aktivity študentov. Posúdenie kvality vzniknutého diela 
považuje za oprávnené, ale kvalita produktu nezakladá dôvod na tvrdenie o nehospodárnom 
nakladaní. Dodal, že hospodárenie fakulty za rok 2013 posúdila audítorka a nezistila žiadne 
nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Vyjadril tiež poďakovanie členom AS, že 
súhlasili so zmenou formulácie príslušného bodu, lebo obvinenie z nehospodárneho nakladania sa 
ukazuje ako neopodstatnené.  

Predsedníčka Predmerská uviedla, že dekan rozhodol o uvoľnení finančných prostriedkov a na 
výrobu CD bez odborného názoru vedúcej Inštitútu cirkevnej hudby.   

Dekan Batka reagoval, že v tom čase bola realizácia CD jedinou aktivitou Inštitútu a nevidel preto 
dôvod, aby rozhodoval na akú inú kultúrnu aktivitu študentov by sa účelovo viazané prostriedky 
mohli použiť.  

Predsedníčka Predmerská dodala, že pripravovaných aktivít v tom čase bolo viac a dekana o nich 
informovala. Konkrétne išlo o tri projekty: Vulpiusove pašie, Prierez piesňami ESP (v spolupráci 
s STV) a Lutherove piesne (pri 500. výr. ref.). Vianočné CD sa v pláne Inštitútu nespomínalo. 
Naopak, vedúca Inštitútu tlmočila dekanovi svoje nesúhlasné stanovisko k zámeru asistentky Mgr. 
art. K. Juríkovej. 

Dekan Batka uviedol, že nedostal žiadne písomné odborné stanovisko k zámeru prípravy CD, ktoré 
by naznačovalo, že ide o nekvalitne pripravený projekt. Dodal, že CD sa využíva k prezentácii 
fakulty a mrzí o, že rozpory okolo CD vytvárajú zlú atmosféru samotnom zbore a na fakulte.  

R. Hanus navrhol, aby kolegovia na fakulte každoročne vykonávali anonymné vzájomné hodnotenie 
kvality výstupov a kto v takom hodnotení dopadne zle, ten bude obvinený z toho, že nehospodárne 
nakladá s prostriedkami fakulty. Nie vždy každý náš projekt dopadne podľa našich predstáv. Ale je 
absurdné hľadať za nižšou kvalitou nejakého výstupu nehospodárnosť. Dodal, že návrh so 
vzájomným hodnotením myslel ironicky, aby poukázal na absurdnosť takejto argumentácie.  
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Predsedníčka Predmerská  uviedla, že jej negatívne stanovisko k príprave CD existovalo a dekan ho 
ignoroval.  

Dekan Batka zopakoval, že žiadne stanovisko v písomnej podobe nedostal.  

Predsedníčka Predmerská uviedla, že považuje za normálne, že pred uvoľnením väčšej čiastky 
finančných prostriedkov si dekan vyžiada stanovisko vedúceho pracoviska, na ktorom sa zámer 
realizuje a že konanie dekana, ktorý sa spoľahol na názor jej podriadenej Mgr. Juríkovej, považuje 
porušenie jej odborných kompetencií.   

Dekan Batka vyjadril názor, že aj v tomto prípade ide o riešenie osobných sporov medzi 
predsedníčkou AS a pracovníkmi vtedajšieho Inštitútu cirkevnej hudby a to nepatrí na rokovanie AS 
ale do kompetencie vedúceho Katedry praktickej teológie, kam oddelenie cirkevnej hudby teraz 
patrí.  

R. Hanus uviedol, že nie je dobré, keď niekto dehonestuje výsledky práce svojich kolegov.  

Prodekan Jurík pripomenul, že príprava CD si vyžiadala mnoho hodín práce a zaviazal sa, že ak doc. 
Predmerská pripraví výrobu ďalšieho CD veľmi ochotne sa bude podieľať na zháňaní finančných 
prostriedkov, aby mohlo vzniknúť ďalšie dobré dielo.  

Predsedníčka ukončila diskusiu k tomuto bodu.  

Uznesenie:  

AS EBF UK berie na vedomie informáciu ekonomického oddelenia, ktorú predniesol vo 
svojom vyjadrení dekan fakulty, o tom z akých finančných prostriedkov bolo CD „Narodil sa 
nám Spasiteľ“ zrealizované. Z vyjadrenia vyplýva že použité finančné prostriedky boli účelovo 
viazané na kultúrnu aktivitu študentov.  

 

Hlasovanie: 

za – 6; proti – 0; zdržali sa – 2; 

 

10. Rôzne. 

Predsedníčka konštatovala, že k bodu rôzne nezazneli žiadne návrhy. Poďakovala sa prítomným za 
účasť a rokovanie AS ukončila.  

 

V Bratislave 28. 3. 2014 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., v. r.  

 

 

Overovatelia: Doc. ThDr. Peter Gažík, v. r.                                                  Jakub Pavlús, v. r. 


