ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
29.máj 2013
Prítomní členovia AS (abecedne bez titulov): Hanus, Neština, Pačmár, Panuška,
Pavlús, Predmerská
Prítomní členovia vedenia EBF UK (abecedne bez titulov): Batka, Benka D., Jurík,
Kosturková
Bod č. 1: Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov
Na úvod privítala predsedníčka AS doc. Predmerská všetkých prítomných členov senátu, členov
vedenia fakulty a hostí. Za zapisovateľa navrhla Jakuba Pavlúsa a za overovateľov zápisnice Dr.
Hanusa a Mgr. Panušku. Tento návrh prijal AS jednohlasne.
Bod č. 2: Schválenie programu
Následne predsedníčka AS informovala že dostala dva nové návrhy na doplnenie programu
rokovania AS. Prvým návrhom na doplnenie programu je voľba člena disciplinárnej komisie.
Predsedníčka požiadala prítomných členov AS, aby hlasovali o doplnení tohto bodu programu za
bod č. 8. Prítomní členovia AS tento návrh jednohlasne prijali.
Druhým návrhom na doplnenie programu je voľba nového predsedu ŠČ AS. K tomuto bodu
programu predsedníčka prečítala e-mail od bývalého predsedu ŠČ, Ľubomíra Vyšného, v ktorom sa
oficiálne vzdal funkcie predsedu ŠČ AS EBF UK a navrhol za nového predsedu študenta Jakuba
Pavlúsa. Predsedníčka AS zároveň uviedla, že prečítaný e-mail sa jej osobne dotkol. Následne
požiadala prítomných členov AS aby hlasovali o doplnení bodu: „Voľba predsedu ŠČ AS EBF UK“
za bod č. 9. Prítomní členovia tento návrh prijali jednohlasne.
Po prijatí týchto zmien programu sa študent Štefan Panuška spýtal, či by nebolo vhodné vypísať
voľby na uprázdnené miesta, ktoré by sa konali v septembri, už na tomto zasadnutí AS.
Predsedníčka AS povedala, že by to podľa nej nebol dobrý krok, keďže ešte nie je úplne isté koľko
miest bude v septembri voľných. Študent Radim Pačmár následne informoval prítomných, že sa k
30.06.2013 vzdáva členstva v AS EBF UK, keďže tento rok aj tak ukončí štúdium Mgr. stupňa. Dr.
Hanus uviedol, že je ale stále otázne, či je možné vypísať voľby v inom akademickom roku.
Prítomní členovia AS sa teda zhodli na tom, že bude lepšie voľby vypísať až na začiatku
nasledujúceho akademického roka.
Predsedníčka AS požiadala prítomných o schválenie nasledovného programu:

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Schválenie programu
3. Schválenie zápisnice z ostatného zasadania AS EBF
4. Výsledky doplňujúcich volieb do AS EBF UK
5. Výročná správa o hospodárení za rok 2012
6. Schválenie rozpočtu na rok 2013
7. Cenník letného ubytovania v TD
8. Návrh zmluvy o ubytovaní v TD
9. Voľba člena disciplinárnej komisie
10. Voľba predsedu ŠČ AS EBF UK
11. Harmonogram štúdia v akademickom roku 2013/2014
12. Rôzne
Program bol prijatý jednohlasne.
Bod č. 3: Schválenie zápisnice zo zasadania AS EBF UK z dňa 10.04.2013
Predsedníčka AS sa spýtala prítomných či majú k zneniu zápisnice nejaké pripomienky, prípadne
návrhy na úpravu. Keďže nikto nevyjadril nesúhlas so znením zápisnice, dala predsedníčka AS
hlasovať o schválení zápisnice zo zasadania AS EBF UK zo dňa 10.04.2013
Hlasovanie
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Zápisnica bola prijatá
Bod č. 4: Výsledky doplňujúcich volieb do AS EBF UK
Predsedníčka AS skonštatovala, že všetci prítomný členovia AS vedia, ako dopadli posledné
doplňujúce voľby do AS. Informovala prítomných členov AS o liste od doc. Ábela, v ktorom sa
vzdáva členstva v senáte ku 01.06. 2013
Bod č. 5: Výročná správa o hospodárení za rok 2012
Správu o hospodárení predložili senátu dekan a tajomníčka EBF UK. Dekan informoval prítomných
členov AS, že výsledok hospodárenia bol kladný, aj napriek tomu, že v energiách fakulte vznikli
vyššie náklady, následne odovzdal slovo tajomníčke EBF UK T. Kosturkovej, ktorá upozornila, že
od roku 2008 je výsledok hospodárenia nepretržite kladný aj napriek tomu, že príjmy zo štátnej

dotácie neustále klesajú. To hovorí o dobrom spôsobe hospodárenia. Objavuje sa však už prvý
varovný signál. Výnosy neustále klesajú už niekoľko rokov, a to najmä kvôli neustálemu znižovaniu
štátnej dotácie. EBF UK je už štvrtý rok v stave, kedy dostáva štátnu dotáciu vo výške
garantovaného minima. V rámci našej Univerzity sa však uplatňuje fond solidarity a teda aj keď
fakulta nemá dostatočné výsledky v oblasti vedy, dostáva aspoň taký finančný balík, ktorý pokryje
jej minimálne náklady na prevádzku. Zároveň informovala prítomných, že na ďalší rok fakulta
dostane 100% garantovaného minima, ale roky predtým bolo fakulte pridelených len 90%.
Pripomenula, že prijem zo štátnej dotácie je najkľúčovejším zdrojom príjmov pre EBF UK, a už 6
rokov EBF UK dostáva „nulovú“ dotáciu na rozvoj technickej infraštruktúry. Požiadala prítomných,
aby vzali do úvahy, že EBF UK musí zapracovať na tom, aby vývoj fakulty a jej výsledky vo
výkonnostných ukazovateľoch boli každým rokom lepšie. Fakulta by tak nemusela aj ďalej bojovať
o garantované minimum.
Tajomníčka ďalej uviedla, že je dobrou správou, že v podnikateľskej činnosti zaznamenala EBF UK
príjmy vyššie takmer o 54,6 % (8130 €), no priznala, že aj v tejto oblasti sú stále rezervy. Hlavný
príjem tvorí príjem z prenájmu suterénnych priestorov, ktoré sa EBF UK dlhodobo nedarí prenajať.
Dalo by sa uvažovať aj o krátkodobom prenájme týchto priestorov na semináre, takto sa dá prenajať
aj aula fakulty. Ďalšou otázkou je, do akej miery a koľko izieb môže EBF UK, ak vôbec môže
vyčleniť izby v TD na komerčný prenájom. Ďalej je tu ja letné ubytovanie, aj toto si podľa jej
názoru vyžaduje stále prácu, rozvoj a dobrú stratégiu, aby TD bol v lete výnosnejší.
Následne tajomníčka prešla k nákladovej časti, v tejto vidí ako pozitívum, že celkové náklady
klesli, pripomenula, že sa to podarilo aj vďaka zatepľovaniu budovy, znižovaniu platov a šetreniu
energiami. Upozornila ale na znepokojujúci fakt, že EBF UK sa dostáva na hranicu nákladov, pod
ktorú je nebezpečné klesnúť. Otázka znie, do akej miery pri tomto personálnom zabezpečení môže
EBF UK nastaviť a spustiť mechanizmy rozvoja. Na to aby dosiahla rozvoj potrebuje EBF UK
investície, ale jej finančný potenciál je veľmi slabý. EBF UK teda zaznamenáva stabilitu, ale bolo
by dobré snažiť sa o jej pozitívny rast. Podľa názoru tajomníčky EBF UK je potrebné sústrediť sa
na to do akej miery je potrebné nastaviť a uskutočniť rozvojové stratégie, keďže EBF UK ako taká
nesmie ostať na garantovanom minime. Tajomníčka EBF UK vyjadrila názor, že terajšie vedenie
urobilo maximum preto, aby fakulta mala dobré hospodárenie, ale treba ju začať rozvíjať. Znova
pripomenula, že fakulta musí aj naďalej počítať s dotáciou od štátu, ale treba zvýšiť jej výkon tak,
aby sa dostala z garantovaného minima.
Po predložení výročnej správy o hospodárení za rok 2012 vyzvala predsedníčka AS prítomných
členov ku diskusií. Keďže neboli prednesené žiadne otázky ani pripomienky, vyzvala predsedníčka
AS ku hlasovaniu o prijatí správy o hospodárení za rok 2012.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Správa o hospodárení za rok 2012 bola prijatá.
Bod č. 6: Schválenie rozpočtu na rok 2013
Rozpočet na rok 2013 predložil členom AS dekan EBF UK, na úvod oboznámil prítomných s tým,
že rozpočet predkladá ako vyrovnaný. Znova pripomenul, že štátna dotácia je garantovaná vo výške
100% z výšky minuloročnej dotácie, čo je úspech ktorý nebolo ľahké vybojovať, keďže napr. FTVŠ
UK dostala len 95% výšky štátnej dotácie oproti minulému roku. Suma, ktorú dostáva EBF UK od
univerzity však nepokrýva všetky náklady, ale rovnaký problém majú asi všetky fakulty UK. Na
EBF UK táto dotácia pokrýva 85% nákladových prostriedkov, podľa slov dekana je však ťažké sa
žiadať o vyšší príspevok z fondu solidarity, keď mnohým iným fakultám UK vystačia financie zo
štátnej dotácie len do septembra. Zároveň poznamenal, že po obnovení jedálne sa na fakulte
vytvoril vyšší potenciál na získanie prostriedkov aj cestou prenájmu priestorov na kratšie
konferencie či semináre. Zo strany EBF UK je tu stála snaha o prenájom aj suterénnych priestorov,
na tieto boli záujemcovia, ktorí sa ale napokon vždy rozhodli priestory neprenajať.
Potom dekan prešiel k nákladovej časti rozpočtu, tieto sa oproti minulému roku upravovali len
mierne, i keď je tu nárast v odvodoch za vykonanú prácu, keďže od januára sa platia odvody aj za
„dohodárov“. Poznamenal, že k zníženiu nákladov dôjde aj vďaka zvýšeniu ceny bytného v TD o
ktorom, už bola živá diskusia na predchádzajúcich zasadnutiach senátu. Ďalší nárast nákladov je v
spotrebe materiálu, keďže minulý rok EBF UK využívala aj zo zásoby materiálu z roku 2011.
Dekan však podotkol, že sa šetrí na opravách a údržbách, EBF UK rokuje sa s ECAV o tom aby čím
viac takýchto nákladov platila z fondu opráv ktorý sa síce v súčasnosti nenapĺňa, ale prostriedky v
ňom sú. V roku 2013 narastú aj náklady na mzdy, je to spôsobené aj tým, že tento rok sa bude
vyplácať viacero odchodných, nárast v nákladoch na mzdy je teda opodstatnený. Následne dekan
odovzdal slovo tajomníčke, ktorá podotkla, že EBF UK zaznamenáva mínus v hlavnej činnosti, teda
že podnikateľská činnosť po finančnej stránke „podrží“ hlavnú (vzdelávaciu) činnosť.
Poznamenala, že v predstavenom rozpočte sa počíta s výškou dotácie ktorá je rovnaká ako bola
minuloročná dotácia, ale táto cifra nie je úplne konečná, väčšinou bývajú prostriedky ktoré dostane
EBF UK od univerzity vyššie, keďže sa vždy nájdu aj iné finančné prostriedky. Zároveň upozornila,
že mnohé odhady v tomto rozpočte môžu byť odlišné od skutočnosti, ale rozpočet musí byť

nastavený ako vyrovnaný.
Po predstavení návrhu rozpočtu vyzvala predsedníčka AS prítomných členov ku diskusií. Keďže
neboli prednesené žiadne otázky ani pripomienky, vyzvala predsedníčka AS ku hlasovaniu o
schválení rozpočtu na rok 2013.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Rozpočet na rok 2013 bol prijatý.
Bod č.7: Cenník letného ubytovania v TD
Predkladateľmi cenníku letného ubytovania sú dekan a tajomníčka EBF UK. Dekan uviedol, že
návrh cenníku vychádza zo zasadnutia vedenia, ale brat Panuška mu písal e-mail v ktorom navrhol,
ako by cenník mohol vyzerať. Mnohé z jeho návrhov sú v návrhu cenníku zapracované.
Poznamenal, že je nepríjemné, že za letné ubytovanie musí EBF UK odviesť štátu daň, čo zníži
konečný zisk. Cenník je ale nastavený motivačne, aby ľudia mali záujem bývať čím dlhšie a to tak,
že ceny sú odstupňované podľa toho, na ako dlho sa kto ubytuje. Zohľadňuje sa aj bývanie
doktorandov ktorí by mali pracovať aj počas letných mesiacov, cena pre nich zostáva rovnaká ako
počas akademického roku. V novom cenníku bolo zrušené aj rozlišovanie medzi cenami pre členov
a nečlenov ECAV, keďže toto sa v minulých rokoch neukázalo ako dobré. Pri zostavovaní cenníka
sa vedenie EBF UK snažilo vyjsť v ústrety aj študentom posledného ročníka, letný cenník bude
platiť pre študentov až dva dni po kaplánskych skúškach. Piataci teda majú čas odubytovať sa aj
deň po kaplánskych skúškach. Následne tajomníčka pripomenula, že pre doktorandov sa ceny za
ubytovanie počas leta nemenia, keďže v lete nemajú prázdniny ale mali by pracovať rovnako ako
počas akademického roka. Avšak tí doktorandi, a ostatní obyvatelia TD, ktorí majú nad 26 rokov si
budú musieť vybaviť prechodný pobyt v TD, aby nemuseli platiť špeciálnu daň mestu Bratislava.
Po predložení návrhu cenníka letného ubytovania vyzvala predsedníčka AS prítomných členov ku
diskusií. Študent Štefan Panuška sa spýtal, čí sú ceny konečné aj s DPH?
Tajomníčka mu odpovedala, že ceny sú konečné aj s DPH, i keď pre fakultu to nie je až tak
výhodné. Dekan dodal, že predložený cenník je už konečnou verziou ktorú predkladá vedenie EBF
UK a ceny sú uvedené aj s DPH.
Keďže už neboli prednesené žiadne ďalšie otázky ani pripomienky vyzvala predsedníčka AS ku
hlasovaniu o prijatí cenníka letného ubytovania.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Cenník letného ubytovania bol prijatý
Bod č. 8: Návrh zmluvy o ubytovaní v TD
Predkladateľom zmluvy o ubytovaní je dekan EBF UK. Hneď na začiatok informoval prítomných
členov AS, že tento bod bol konzultovaný zo zástupcami študentov. Zásadné zmeny sú navrhované
najmä v článku 6, kde sa hovorí o výpovednej lehote. Vedenie EBF UK navrhuje nastaviť
výpovednú lehotu na dva mesiace. Takisto je navrhovaná úprava v článku 5, kde bola pokuta za
fajčenie vo výške piatich mesačných poplatkov, avšak dekan EDB UK uviedol, že vyrúbiť takúto
pokutu nie je podľa jeho názoru konštruktívne. Podotkol, že v zmluve je aj tak navrhovaná pokuta
za fajčenie v spoločných priestoroch TD 16,6€, a ak je niekto notorický porušovač tohto predpisu
bude predvolaný pred disciplinárnu komisiu TD .
Tajomníčka ďalej uviedla, že vedenie EBF UK navrhuje zrušiť aj poplatky za používanie
televízora/počítača a rádiomagnetofónu, avšak poplatok za použitie pračky a poplatok za nezistené
škody zostávajú.
Po prednesení návrhu zmluvy vyzvala predsedníčka AS prítomných členov ku diskusií.
Študent Štefan Pauška pripomenul, že pán dekan hovoril o vysokej likvidačnej pokute v článku 5,
ale aj v ním predloženom návrhu je pokuta 200€ pri opakovanom fajčení. Študent Štefan Panuška
navrhol znížiť túto pokutu na 100€.
Študent Radim Pačmár sa spýtal, čo teda vlastne znamená nariadenie o zákaze fajčenia v
spoločných priestoroch. Uviedol, že on sám býva nad fajčiarskym priestorom a ako nefajčiar od
rána musí dýchať cigaretový dym, keď má otvorené okno. Tajomníčka EBF UK priznala, že voči
umiestneniu fajčiarskeho priestoru mala výhrady aj požiarna kontrola. Dekan EBF UK vysvetlil
študentovi Radimovi Pačmárovi, že toto nariadenie sa vzťahuje len na spoločné priestory TD ako sú
izby, balkóny a chodby. Študent Radim Pačmár sa následne poďakoval za vysvetlenie.
Študent Štefan Panuška sa vrátil ku pokute, ktorú už predtým spomínal, podľa jeho názoru 100 € je
tiež dosť, keďže je to výška mesačného poplatku za ubytovanie
Dekan uviedol, že on by bol za úplné zrušenie pokuty za opakované porušenie tohto predpisu, pani
tajomníčka tam zas chce pokutu mať, kompromisom by teda mohla byť pokuta vo výške 100 €
Tajomníčka vyjadrila súhlas s týmto návrhom. Následne Dr. Hanus uviedol, že to je stále „hnusná“
pokuta, ktorá by mala odradiť fajčiarov od opakovaného porušenia tohto predpisu.
Po ukončení diskusie vyzvala predsedníčka AS EBF UK prítomných členov ku hlasovaniu
schválení návrhu zmluvy na ubytovanie v TD

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Zmluva na ubytovanie v TD bola schválená.
Bod č. 9: Voľba člena disciplinárnej komisie
Podľa platných vnútorných predpisov EBF UK predkladá návrhy na členov disciplinárnej komisie
dekan EBF UK. Dekan informoval prítomných členov senátu, že Lucia Martonová sa vzdala
členstva v disciplinárnej komisií, keďže v bude mať tomto akademickom štátne skúšky. Z tohto
dôvodu je potrebné zvoliť nového člena disciplinárnej komisie. Za nového člena navrhuje dekan
študentku prvého ročníka Michaelu Honsovú, ktorá písomne potvrdila súhlas s návrhom na členstvo
v disciplinárnej komisií.
Predsedníčka AS vyzvala prítomných členov AS ku hlasovaniu. Keďže ide o personálne hlasovanie,
bude prebiehať formou tajného hlasovania. Člen VMK Jakub Pavlús rozdal prítomným členom
senátu hlasovacie lístky.
Tajné hlasovanie č.1
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Bod č. 10: Voľba predsedu ŠČ AS EBF UK
Predsedníčka pripomenula prítomným členom AS e-mail v ktorom sa študent Ľubomír Vyšný vzdal
funkcie predsedu ŠČ AS EBF UK a navrhol ako svoju náhradu študenta Jakuba Pavlúsa. Študent
Jakub Pavlús vyjadril súhlas s kandidatúrou na predsedu ŠČ AS EBF UK a ako člen VMK rozdal
prítomným členom ŠČ AS EBF UK hlasovacie lístky, keďže hlasovanie opäť prebiehalo formou
tajného hlasovania.
Tajné hlasovanie č. 2
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Bod č. 11: Harmonogram štúdia v akademickom roku 2013/2014
Predkladateľom návrhu harmonogramu štúdia je prodekan pre vzdelávaciu činnosť EBF UK. Na
začiatok uviedol že v harmonograme štúdia je niekoľko zmien, ktorými sa snaží EBF UK termínovo

priblížiť ku ostatným fakultám UK. Potom vyzval prítomných členov AS aby predniesli svoje
pripomienky
Študent Radim Pačmár sa spýtal, prečo je pri písomnej časti štátnych skúšok rozmedzie troch dní, či
to znamená že budú všetky tie tri dni štátnice, alebo len jeden z tých dní a či ich prípadne budú
písať aj diakoni.
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť mu odpovedal, že v tomto rozmedzí sa ešte upresní deň konania
písomných štátnych skúšok.
Študent Štefan Panuška sa spýtal, či sa harmonorgam EBF UK riadi podľa univerzitného
harmonogramu.
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť mu odpovedal, že ešte viac ako v minulom roku. EBF UK by
mala mať viacej končiacich študentov v „učiteľstve“ a tí si môžu vybrať, či budú písať záverečnú
prácu na EBF UK, alebo na Pedagogickej fakulte a v tomto harmonograme sú zosúladené termíny
odovzdávania záverečných prác s Pedagogickou fakultou UK. Ďalšou zmenou je aj to, že tretiaci a
piataci budú mať skrátený letný semester z toho dôvodu, aby mali dlhšie skúškové obdobie a potom
prípravu na štátne skúšky. Dodal, že aj terajší piataci určite uznajú, že to tak bude lepšie.
Po skončení diskusie vyzvala predsedníčka AS EBF UK ku hlasovaniu o schválení harmonogramu
štúdia v akademickom roku 2013/2014
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2013/2014 bol schválený.
Bod č. 12:
V bode rôzne sa ako prvý do diskusie prihlásil dekan EBF UK. Prítomným členom AS oznámil, že
doc. Peter Gažík zrejme zostane na EBF UK ako zamestnanec na plný úväzok. Toto rozhodnutie
vníma dekan EBF UK pozitívne, vidí tu možnosť na zmenu organizačnej štruktúry EBF UK.
Uviedol, že by rád obnovil samostatnú katedru cirkevných dejín, ktorej vedúcim by mohol byť doc.
Peter Gažík. Tento krok by podľa jeho názoru bol pozitívny aj „navonok“, keďže na katedre
cirkevných dejín pôsobili aj v minulosti známy teológovia ako napríklad doc. Veselý, samostatná
existencia katedry Cirkevných dejín by tiež mohla uľahčiť získavanie grantov. Tento návrh bude ale
ešte potrebné prerokovať na zasadnutí vedenia EBF UK, avšak dekan verí tomu, že sa mu ho podarí
ešte v tomto akademickom roku predložiť aj senátu.
Následne sa do diskusie zapojila tajomníčka EBF UK, ktorá uviedla že personálne zmeny v senáte,
ale aj medzi zamestnancami EBF UK sú bežnou vecou. Rada by oboznámila prítomných členov AS,

že zrejme najneskôr na konci augusta z vážnych rodinných príčin rozviaže pracovnú zmluvu s EBF
UK aj ona sama.
Dekan EBF UK uviedol, že oficiálna rozlúčka sa ale ešte len bude konať, aj napriek tomu by však
chcel vyzdvihnúť tajomníčkinu vernosť fakulte, upozornil že mnohé zmeny ktoré sa za posledný
rok na fakulte udiali v rámci šetrenia nákladov sa dotkli aj jej osobne.
Študent Štefan Panuška sa spýtal prodekana pre vzdelávaciu činnosť EBF UK na to, či je možné
nepripustiť ku skúške z predmetu, ktorý je hodnotený záverečnou skúškou študenta, ktorý nezvládol
priebežný test. Túto otázku vraj často dostáva od študentov.
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť EBF UK mu odpovedal, že to vždy závisí od sylabusu
konkrétneho predmetu, preto bude vhodné ak študenti prídu konkrétne za ním.
Predsedníčka AS sa potom vrátila ku e-mailu bývalého predsedu ŠČ Ľubomíra Vyšného, nechcela
sa k nemu podrobne vyjadrovať na začiatku, keďže tam na to nebol priestor. Uviedla že sa jej dotkla
najmä časť: „Verím, že nový predseda ŠČ AS EBF UK napomôže k obnoveniu fungovania
Predsedníctva AS EBF UK, ktoré má plniť úlohy, ktoré sú momentálne zanedbávané a bude dbať na
dodržiavaní rokovacieho poriadku AS EBF UK, na ktorý sa v poslednej dobe na zasadnutiach
zabúdalo“ ktorú aj sama opätovne citovala. Táto časť sa jej dotkla najmä preto, že počas celej doby
čo bol študent Ľubomír Vyšný predsedom ŠČ sa ani raz nevyjadril negatívne ku spôsobu vedenia
senátu, naviac, sám bol členom predsedníctva, ktoré teraz kritizuje. Nerozumie teda tomu, prečo tak
urobil až prostredníctvom e-mailu, v ktorom sa vzdáva funkcie predsedu ŠČ. Takéto správanie
pokladá predsedníčka AS za nekorektné. Zároveň podotkla, že počas posledného semestra sa jej
viacero pedagógov pýtalo „akých to má ľudí v senáte“, keď predseda ŠČ študuje zároveň na dvoch
vysokých školách v Bratislave a pracuje v Prahe. Po týchto otázkach si údajne Ľubomíra Vyšného
zavolala a spýtala sa ho či je to podľa neho správne a či stíha pri všetkých svojich povinnostiach
byť členom AS. Ľubomír Vyšný jej údajne odpovedal, že sa o tomto radil aj s dekanom EBF UK,
ktorý mu poradil v senáte zostať. Predsedníčka AS teda jeho rozhodnutie rešpektovala, ale spôsob
akým sa vyjadril proti jej spôsobu vedenia AS v e-maili ktorý poslal všetkým členom AS považuje
za neférový.
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