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Zápis zo zasadnutia Akreditačnej rady  
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 
 
Dátum konania: 13. máj 2022 od 14:00 h 
Miesto konania: online prostredníctvom MS Teams; tím Akreditačná rada EBF UK  
 
Prítomní: 
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.  
doc. Filip Čapek, Ph.D. 
doc. ThDr. Peter Gažík 
Mgr. Peter Mihoč 
Ján Orečný (zástupca študentov) 
 
Ďalší prítomní: 
Mgr. Milan Jurík, PhD. 
Mgr. Jana Mokošová 
 
Program:  

1. Otvorenie a privítanie 
2. Voľba predsedu AR EBF UK 
3. Informácia o spôsobe hlasovania materiálov k zosúlaďovaniu študijných programov 
4. Rôzne 

 
 
 

Priebeh zasadnutia 
 
1. Otvorenie a privítanie 
 
Dekan EBF UK v Bratislave, Mgr. Milan Jurík, PhD., ktorý Akreditačnú radu Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „AR EBF UK“) zvolal 
a rokovanie viedol, privítal a stručne predstavil všetkých členov a predstavil program 
stretnutia. Uviedol, že je v prvom rade nutné zvoliť predsedu AR EBF UK, ktorý bude ďalej 
viesť,  koordinovať a zodpovedať za ďalšie rokovania AR EBF UK. 
Vypracovaním zápisu zo stretnutia AR EBF UK dekan EBF UK poveril Mgr. Janu Mokošová.  
 
 
2. Voľba predsedu AR EBF UK 
 
Dekan EBF UK navrhol za predsedu AR EBF UK doc. ThDr. Petra Gažíka. Požiadal prítomných 
o vyjadrenie sa k návrhu alebo návrh ďalšieho kandidáta na post predsedu AR EBF UK. aby 
navrhli spomedzi seba predsedu AR EBF UK. Žiadny iný kandidát nebol navrhnutý.  
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Číslo 
hlasovania 

Prítomných Za Proti Zdržal sa 

1 6 6 0 0 

 
Dekan fakulty konštatoval, že za predsedu AR EBF UK bol jednomyseľne schválený doc. ThDr. 
Petra Gažíka. 
 
Uznesenie č. 1/ 13. 5. 2022 
AR EBF UK schvaľuje za predsedu AR EBF UK doc. ThDr. Petra Gažíka. 
 
 
3. Informácia o spôsobe hlasovania materiálov k zosúlaďovaniu študijných programov 
 
Dekan fakulty spomenul interné usmernenie členov AR EBF UK vo vzťahu k zosúlaďovaniu a 
schvaľovaniu študijných programov na EBF UK v Bratislave, ktoré vypracoval a zaslal jej 
členom. Uviedol, že AR EBF UK bola menovaná zmysle čl. 19, ods. 3 Vnútorného predpisu č. 
23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „vnútorný systém kvality na UK“) ako stály orgán fakulty 
na zabezpečenie hodnotenia študijných programov na všetkých stupňoch štúdia v oblasti 
poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na EBF UK.  
 
Oboznámil prítomných s hlavným poslaním a úlohou AR EBF UK, ako  je transparentné, 
spravodlivé́, odborne fundované, objektívne a nezávislé posúdenie a schvaľovanie študijných 
programov na EBF UK, podľa Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a Štandardov pre študijný program SAAVŠ. 
 
Uviedol, že v rámci v súčasnosti bežiaceho procesu zosúlaďovania študijných programov s 
uvedenými štandardmi je možná iba úprava študijných programov. Pod úpravou študijného 
programu sa rozumie doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne 
voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úprava 
informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu. Hodnoteniu a 
schvaľovaniu študijných programov realizovaných na EBF UK Akreditačnou radou EBF UK 
podliehajú všetky študijné programy upravené podľa vyššie uvedeného znenia. 
 
Dekan fakulty ako spravodajca objasnil prítomným členom AR EBF UK vytváranie pätice 
garantov a spolugarantov jednotlivých študijných programov. Následne objasnil spôsob 
hlasovania formou hlasovacích lístkov. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rôzne 
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Doc. Gažík poďakoval za prejavenú dôveru členom AR EBF UK. 
Ján Orečný požiadal o súčinnosť pri hlasovaní, pretože je aktuálne zdravotne indisponovaný. 
Prof. Paľa sa ešte raz uistil, že správne rozumie hlasovaniu, ide o tajné hlasovanie. 
 
Prítomní sa dohodli, že AR  EBF UK bude zasadať podľa potreby. Zasadnutia vzhľadom na 
geografickú vzdialenosť jednotlivých členov budú prebiehať hybridne, teda kombinovane 
online/prezenčne. Komunikácia medzi jednotlivými členmi bude prebiehať elektronickou 
formou, najmä využitím novovytvoreného kanála Akreditačná rada EBF UK v MS TEAMS. 
 
Na záver stretnutia dekan fakulty poďakoval prítomným za angažovanosť v procese 
zosúlaďovania študijných programov EBF UK a poprial im Božie požehnanie v ďalšej práci. 
 
 
V Bratislave  13. mája 2022  
 
 
 
 
 
Zapisovateľ:    
 
Mgr. Jana Mokošová    ............................................................. 
 
 
Overovateľ:   
 
doc. ThDr. Peter Gažík  .............................................................  
 


