
Zápisnica 

 zo zasadnutia Akademickej obce Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

 Univerzity Komenského v Bratislave 

20. apríl 2012 o 9:00 hod v aule fakulty 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa dekana o činnosti za rok 2011 

4. Správa predsedu AS o činnosti za rok 2011 

5. Diskusia 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

1. Predsedníčka AS EBF UK (ďalej AS) doc. Mgr. art. Anna Predmerská privítala 

všetkých zúčastnených členov a otvorila zasadnutie Akademickej obce (ďalej AO). 

 

2. Za zapisovateľku zasadnutia AO bola predsedníčkou AS navrhnutá Mgr. Adriána Biela. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí ThDr. Dávid Benka, PhD. a Mgr. Richard Schön. 

Zapisovateľka aj overovatelia boli jednohlasne schválení. Prezenčná listina je súčasťou 

tejto zápisnice. 

 

3. Predsedníčka AS vyzvala dekana fakulty odb. as. Mgr. Ľubomíra Batku, PhD., aby 

predniesol Výročnú správu za rok 2011 (viď príloha). Správa o činnosti pozostávala 

z osemnástich častí. Kvôli rozsahu správy boli prečítané iba jej najdôležitejšie časti spolu 

s cieľmi do budúcnosti. 

 

4. Predsedníčka doc. Mgr. art. Anna Predmerská predniesla správu o činnosti AS EBF UK, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

 

5. Posledným bodom zasadnutia bola diskusia k správe dekana, predsedníčky AS, prípadne  

ďalšie podnety z AO. 

 



a) K správe dekana sa vyjadril odb. as. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., ktorý poďakoval za 

jej vypracovanie a poukázal na problematiku motivácie vo vedeckej činnosti pedagógov 

EBF UK a zároveň na vytvorenie takých podmienok, ktoré by viedli nielen k zvýšeniu 

efektivity v tejto oblasti, ale rovnako aj v pedagogickej činnosti. Okrem toho poukázal aj 

na študijný program v anglickom jazyku, ktorý bol jedným z cieľov súčasného dekana a na 

jeho doplnenie do Výročnej správy. 

 Dekan fakulty ohľadom problematiky motivácie poukázal na metodiku 

prerozdeľovania finančných zdrojov, ktoré vykonáva ministerstvo a na publikácie typu 

A a B, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú rozpočet fakulty. Okrem toho zdôraznil výkon 

fakulty v oblasti podávania grantov a následnej úspešnosti, ktorá sa podieľa na vytvorení 

vhodných podmienok pre efektívnu prácu pedagogických zamestnancov. Pripomienku 

ohľadom študijného programu v anglickom jazyku doplnil do Výročnej správy. 

  

b) Prof. ThDr. Juraj Bándy predniesol návrh, aby AO bývala v stredu po službách Božích, 

kedy je na zasadnutí zabezpečená vyššia účasť študentov. Okrem toho poukázal na počet 

katedier, ktorých bolo pôvodne päť (v súčasnosti máme štyri katedry), a či sa plánuje 

návrat k pôvodnému stavu. Dôležitou poznámkou bola aj akreditácia študijných programov 

v roku 2014, ktorou sa má v súčasnosti zaoberať Vedenie fakulty. 

 Dekan fakulty vzal do úvahy všetky pripomienky a k druhej poznámke 

poznamenal, že Vedenie fakulty perspektívne uvažuje o obnovení klasickej štruktúry 

katedier v počte päť.  

 

c) Prof. ThDr.  Július Filo poukázal na problematiku úväzkov pedagogických 

zamestnancov, počet študentov v jednotlivých študijných programoch, zatepľovacie práce, 

fond ECAV na opravu budovy EBF a TD pri EBF UK a neobsadené miesta pedagogických 

zamestnancov v AS EBF UK. 

 Dekan fakulty pri úväzkoch poukázal na dotácie štátu, ktoré sú nedostatočné a na 

podmienky, ktoré sú pre fakultu náročné. Počet študentov v jednotlivých programoch a 

zatepľovacie práce sú súčasťou Výročnej správy (viď príloha). Fond ECAV je predmetom 

ďalších rokovaní medzi Vedením fakulty a Vedením ECAV. 

 Predsedníčka AS k nedostatku pedagogických zamestnancov v AS poukázala na 

opätovné voľby, ktoré môžu byť riešením tejto situácie a rovnako aj na individuálny 

prístup pedagogických zamestnancov ohľadom tohto stavu.  

 



d) Odb. as. Mgr. Milan Jurík, PhD. poukázal na chybné uvedenie počtu študentov pri 

udeľovaní štipendia Samuela a Žofie Peressényiovcov z počtu 5 na počet 4. 

 

e) Martin Kováč poukázal na problematiku počtu študentov pri podmienkach otvorenia 

jednotlivých kurzov, ktoré ponúka EBF UK, ďalej na predmety v anglickom jazyku, 

zahraničné štúdium, návrh na spoluprácu z Filozofickou fakultou UK a e-learning 

program. 

 K poznámke o podmienkach otvorenia kurzov sa vyjadril odb. as. Mgr. Milan Jurík, 

PhD., ktorý zdôraznil, že fixný počet študentov bol určený len pre externých 

pedagogických zamestnancov. V rámci interných pedagogických zamestnancov sa počet 

študentov môže prispôsobiť vzhľadom na požiadavky samotných pedagógov. Čo sa týka 

predmetov v anglickom jazyku, medzi študentmi prevláda nezáujem, ktorý ovplyvňuje 

daný stav. 

  

Akademická obec EBF UK hlasovala a schválila, že berie so súhlasom na 

vedomie Výročnú správu dekana a predsedníčky AS EBF UK. 

Predsedníčka AS EBF UK doc. Anna Predmerská poďakovala všetkým prítomným 

za účasť a tým ukončila zasadnutie Akademickej obce EBF UK. 

  

V Bratislave dňa 20. apríla 2012 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––– 

Zapisovateľka: Mgr. Adriána Biela 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––––––––––

Overovateľ: ThDr. Dávid Benka, PhD.  Overovateľ: Mgr. Richard Schön 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––– 

Predsedníčka AS EBF UK    Dekan EBF UK 


