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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Akademický senát 

811 02 Bratislava 1, Bartókova 8 

 

ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK, ktoré sa konalo dňa  31. mája 2016 o 10:00     

v zasadačke Vedeckej rady EBF UK. 
 

Prítomní členovia AS (v abecednom poradí bez titulov): 
Debnár I., |Hankovský E., Hanus R., Horňanová S., Klátik M., Kováč M., Valko-Krišťáková 

E., Zaviš M. 
 

Ospravedlnení členovia AS (v abecednom poradí bez titulov): 
Dančiaková V. T., Gažík P., Neština M. 

 
Členovia vedenia EBF UK (v abecednom poradí bez titulov): Batka Ľ., Jurík M., Láska S. 

 
Navrhnutý program zasadnutia: 

 

1. Privítanie, otvorenie zasadnutia 

2. Návrh a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, programu zasadnutia 
3. Schválenie Výročnej správy dekana o činnosti EBF UK za obdobie kalendárneho  

roku 2015 
4. Schválenie Výročnej správy o hospodárení EBF UK za rok 2015 

5. Rozpočet EBF UK na rok 2016 
6. Schválenie cenníkov bytného v TD EBF UK 

7. Schválenie Návrhu úpravy zmluvy na ubytovanie 2016-2017 
8. Schválenie Zmeny systematizácie pracovných miest IKT na EBF UK 

9. Kritériá prijímacieho konania pre AR 2017-2018 a informácie o prijímacej skúške 
10. Harmonogram Akademického roka 2016-2017 

11. Voľba podpredsedu AS EBF UK za študentskú časť 
12. Rôzne, záver 

 
Ad 1: 

 Predseda Akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej AS EBF UK) privítal prítomných senátorov EBF UK 

a hostí a otvoril zasadnutie senátu. 

 

Ad 2: 

 Za zapisovateľa navrhol predseda senátu Mgr. Martina  Kováča,  za  overovateľov  

doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD. a Emila Hankovského. 

 

Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1. 
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 V rámci rokovania o programe zasadnutia navrhol predseda AS EBF UK presunúť bod 

11 (voľbu podpredsedu AS EBF UK za študentskú časť) na začiatok programu. 

Členovia senátu následne schválili nasledujúci program zasadnutia: 
 

1. Privítanie, otvorenie zasadnutia 
2. Návrh a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, programu 

zasadnutia 
3. Voľba podpredsedu AS EBF UK za študentskú časť 

4. Schválenie Výročnej správy dekana o činnosti EBF UK za obdobie 
kalendárneho roku 2015 

5. Schválenie Výročnej správy o hospodárení EBF UK za rok 2015 

6. Rozpočet EBF UK na rok 2016 
7. Schválenie cenníkov bytného v TD EBF UK 

8. Schválenie Návrhu úpravy zmluvy na ubytovanie 2016-2017 
9. Schválenie Zmeny systematizácie pracovných miest IKT na EBF UK 

10. Kritériá prijímacieho konania pre AR 2017-2018 a informácie o prijímacej 
skúške 

11. Harmonogram Akademického roka 2016-2017 
12. Rôzne, záver 

 
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0. 

 
Ad. 3: 

 Predseda AS EBF UK prijal dva návrhy kandidátov na pozíciu podpredsedu AS EBF 

UK za študentskú časť – menovite (v abecednom poradí): 

◦ Kandidát č. 1: Ivan Debnár 

◦ Kandidát č. 2: Martin Kováč 

 V tajnom hlasovaní bol za podpredsedu AS EBF UK požadovanou nadpolovičnou 

väčšinou  hlasov  prítomných  členov  študentskej  časti  AS  EBF  UK   zvolený   

Mgr. Martin Kováč v pomere 2:1. 
 

Ad. 4: 

 Po predstavení výročnej správy dekanom EBF UK členovia AS EBF UK jednohlasne 

prijali uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1: AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016 prerokoval,  prijal     

a schválil „Výročnú správu dekana za rok 2015“. 
 

Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0. 
Uznesenie č. 1 bolo schválené. 

 
Ad. 5: 

 Tajomník fakulty Ing. Samuel Láska predstavil senátu kľúčové časti Výročnej správy  

o hospodárení EBF UK. Dekan EBF UK obzvlášť vyzdvihol podpísanie Dohody 

spoluvlastníkov o užívaní, správe a hospodárení so spoločnou vecou, medzi 

Univerzitou Komenského a ECAV na Slovensku, o ktoré sa významným spôsobom 

zasadil doc. Miloš Klátik, generálny biskup ECAV. 
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 Členovia AS EBF UK jednohlasne schválili uznesenie: 

 
Uznesenie č. 2: AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016 prerokoval,  prijal     

a schválil „Výročnú správu o hospodárení EBF UK za rok 2015“. 
 

Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0. 
Uznesenie č. 2 bolo schválené. 

 
Ad. 6: 

 Dekan EBF UK a tajomník fakulty spoločne predstavili senátorom rozpočet EBF UK 

na rok 2016. Dekan zdôraznil, že sa jedná o vyrovnaný rozpočet, s ktorým fakulta 

dokáže reálne hospodáriť. V nadväznosti na to predstavil tajomník EBF UK senátu 

jednotlivé položky rozpočtu. 

 Doc. Horňanová sa spýtala na to, čo v rozpočte označuje položka ďalšieho  

vzdelávania zamestnancov a či a akým spôsobom fakulta plánuje financovať nejaké 
opravy na budove fakulty. Dekan odpovedal, že pod položku ďalšieho vzdelávania sa 

zaraďujú najmä povinné školenia THP pracovníkov – najmä z ekonomického 

oddelenia fakulty. Čo sa týka opráv budovy fakulty a internátu dekan ozrejmil, že sa z 

financujú dvomi spôsobmi, a to vzhľadom na vzťah spoluvlastníctva medzi  
univerzitou a cirkvou. 

 Členovia AS EBF UK jednohlasne schválili uznesenie: 

 
Uznesenie č. 3: AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016 prerokoval,  prijal     

a schválil „Návrh rozpočtu EBF UK na rok 2016“. 
 

Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0. 
Uznesenie č. 3 bolo schválené. 

 
Ad. 7: 

 Po predstavení jednotlivých dokumentov predseda senátu navrhol, aby sa najskôr 

hlasovalo o cenníku pre študentov a následne spoločne o zvyšných troch 

dokumentoch. Dekan EBF UK zdôraznil, že ceny bytného sa oproti minulému roku 

nijakým spôsobom nemenia, takže študenti nijakým spôsobom nebudú doplácať na 

vyrovnaný rozpočet fakulty. 

 Dr. Erika Valko-Krišťáková upozornila na to, že vo všetkých prejednávaných 

dokumentoch je nesprávne uvedený oficiálny názov internátu, ktorý znie Teologický 

domov ECAV pri EBF UK v Bratislave (tak následne aj Domáci poriadok  

Teologického domova ECAV). Členovia tento návrh prijali. 

 Členovia AS EBF UK jednohlasne schválili uznesenie: 

 
Uznesenie č. 4: AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016 prerokoval,  prijal     
a schválil   „Cenník   pre   ubytovanie   študentov   a   návrh   poplatkov   spojených    

s ubytovaním   v Teologickom   domove   ECAV   pri    EBF    UK    v Bratislave    na 
AR 2016/2017“. 

 
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 4 bolo schválené. 
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 V druhom hlasovaní takisto jednohlasne schválili uznesenie: 

 

Uznesenie č. 5: AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016: 
◦ 1.) prerokoval, prijal a schválil „Cenník ubytovania v hosťovských izbách TD 

ECAV pri EBF UK od 1.7. do 31.8.2016“. 

◦ 2.) prerokoval a schválil „Cenník letného turistického ubytovania v TD    ECAV od 

1.7. do 31.8.2016“ a poplatky spojené s ubytovaním. 
◦ 3.) Prerokoval a schválil „Cenník letného študentského ubytovania v TD ECAV pri 

EBF UK  1.7. do 31.8.2016 a poplatky spojené s ubytovaním“. 

 

Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0. 
Uznesenie č. 5 bolo schválené. 

 
Ad. 8 

 Dr. Erika Valko-Krišťáková aj pri tomto bode upozornila na formálne nedostatky 

navrhovanej zmluvy o ubytovaní a predložila svoj návrh na úpravy (predovšetkým 

správne uvádzanie názvu Teologický domov ECAV pri EBF UK), ktorý bol senátom 

prijatý. 

 Členovia AS EBF UK v nadväznosti na diskusiu jednohlasne schválili uznesenie: 

 
Uznesenie č. 6: AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016 prerokoval,  prijal     

a schválil znenie  „Zmluvy  o ubytovaní  v Teologickom  domove  ECAV pri  EBF  UK 
v Bratislave na AR 2016/2017“. 

 
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 6 bolo schválené. 
 

Ad. 9: 

 Dekan EBF UK predstavil návrhy vedenia EBF UK na zrušenie 45%-ného pracovného 

úväzku na Inštitúte kontextuálnej teológie EBF UK a vytvorenie nového 100%-ného 

pracovného úväzku, a to najmä z dôvodu, že podľa súčasnej metodiky evidencie 

publikačnej činnosti sa pre fakultu počítajú len publikačné výstupy pracovníkov 

zamestnaných na plný pracovný úväzok. 

 Na základe návrhu vedenia predseda senátu formuloval uznesenia: 

 
Uznesenie č. 7: AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016 prerokoval a schválil 
návrh vedenia EBF UK na zrušenie systemizovaného pracovného miesta s názvom: 

„Zamestnanecké miesto vedúci vedecko-výskumný pracovník na Inštitúte 
kontextuálnej teológie na EBF UK“ (45% pracovný úväzok) s platnosťou od 1.6.2016. 

 
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1. 

Uznesenie č. 7 bolo schválené. 
 

Uznesenie  č.  8:  „AS  EBF  UK  na  svojom  zasadnutí  dňa  31.5.2016  prerokoval    
a schválil návrh vedenia EBF UK na vytvorenie systemizovaného pracovného miesta  

s názvom:    „Zamestnanecké    miesto    vedecko-výskumný    pracovník    na  Inštitúte 
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kontextuálnej teológie na EBF UK“ (100% pracovný úväzok) s platnosťou od 

1.6.2016.“ 
 

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 2. 

Uznesenie č. 8 bolo schválené. 
 

• Po hlasovaní o tomto uznesení sa doc. Zaviš ospravedlnila a kvôli ďalším 

povinnostiam musela odísť. 

 
 

Ad. 10: 

 Prodekan pre štúdium Dr. Milan Jurík predstavil senátu pripravené dokumenty. 

Obzvlášť  poukázal   na   zníženie   predpokladaného   počtu   prijatých   uchádzačov   

o štúdium, ktoré je bližšie reálnym číslam. 

Doc. Miloš Klátik v následnej diskusii navrhol na zváženie, či by sa opätovne nemali 
zaviesť  vstupné  psychologické  testy  pri  prijímaní  na  fakultu.  Vychádzal  pritom  

z nedávneho rozhovoru s rímskokatolíckym arcibiskupom Stanislavom Zvolenským,   
v ktorom spomenul, že na katolíckych fakultách sú takéto úvodné psychotesty 

nevyhnutným  úvodným   „sitom“   potencionálnych   kandidátov   duchovnej   služby 
a musia ich dokonca údajne absolvovať v priebehu štúdia viackrát. Prodekan Dr. Jurík 

na to otvorene uviedol, že momentálne je prihlášok na fakultu tak málo, že si, žiaľ, 
nemôžeme sprísnenie súčasných podmienok prijímacích skúšok dovoliť, keďže 

jedným z určujúcich kritérií financovania univerzít je stále počet študentov. Táto 
situácia je  pritom  do  značnej  miery  určovaná  aj  slabými  populačnými  ročníkmi, 

a takáto tendencia by mala pokračovať až do roku 2023, keď nás opäť čaká populačne 
silný ročník. 

Mgr. Martin Kováč doplnil, že aj iné fakulty Univerzity Komenského (napr. aj 
Právnická fakulta) v súčasnosti rušia prijímacie skúšky, aby tak získali čo možno 

najviac študentov. 
Dr. Radoslav Hanus vyjadril svoj názor, že na strane uchádzačov o štúdium sa stále 

viac stáva rozhodujúcou otázka uplatniteľnosti na trhu práce a najmä budúce finančné 
ohodnotenie, pričom pri teologických fakultách odpovede na tieto otázky nie sú 

ideálne. 
Doc. Klátik povedal, že chápe tieto námietky, ale svedomie mu nedovolí pripomenúť 

dôležitosť tejto otázky, pretože ak sa prijímajú všetci študenti, narušuje to podľa neho 
výučbu. 

Mgr. Kováč nadviazal na Dr. Hanusa a dodal, že je smutnou realitou, že veľké 
množstvo absolventov odboru evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc 

na základe jeho osobnej skúsenosti končí pri profesiách, ktoré si vôbec nevyžadujú 
vysokoškolské vzdelanie, čo je do značnej miery zapríčinené tým, že po absolvovaní 

tohto odboru vlastne nie sú ani teológmi, ani sociálnymi pracovníkmi. Ak sa táto 
situácia nezmení, bude stále náročnejšie získať nových študentov na tento odbor,         
o ktorom sa pritom pôvodne myslelo, že bude zabezpečovať financie pre našu fakultu. 

Ideál sprísnenia výberových konaní je podľa neho na mieste, no na druhej strane 
najskôr potrebujeme mať si z čoho vyberať. 

Doc. Klátik reagoval, že absolventi odboru evanjelickej teológie so zameraním na 
sociálnu pomoc mu často po absolvovaní tohto odboru chodili klopať na dvere, no 

jednalo   sa  o nesprávne  dvere.  Chyba  je  podľa  neho  u nás      v celospoločenskom 
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nastavení financovania sociálnych služieb. Pripomenul, že napr. v Nemecku sú 

evanjelická a katolícka diakonia jedným z najväčších zamestnávateľov.  
Emil Hankovský sa taktiež spýtal, či cirkev v súčasnosti vyvíja nejaké aktivity, ktoré 

by propagovali štúdium na EBF UK. 
Doc. Klátik z pozície generálneho biskupa reagoval, že oceňuje a podporuje 

propagačné  aktivity  dekana  EBF  UK  a  študentov  na  evanjelických  gymnáziách   
a podporil výrobu i tlač propagačných letákov a plagátov fakulty, ktoré boli rozoslané 

na fary. Zároveň však priznal, že by sa mohlo vynaložiť viac úsilia a rád podporí 
ďalšie iniciatívy študentov a fakulty. 

 Doc. Horňanová sa počas diskusie o tomto bode programu ospravedlnila a z dôvodu 

ďalších povinností odišla. 

 Po   otvorenej   diskusii   AS  EBF   UK   jednohlasne   prijal   nasledovné  uznesenie: 

 
Uznesenie č. 9: AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016 schválil    predložené 
„Všeobecné informácie o prijímacom konaní pre bakalárske a magisterské štúdium na 

EBF UK v Bratislave pre akademický rok 2017/2018“, „Kritériá prijímacieho 
konania“, a predpokladané počty prijatých študentov v jednotlivých študijných 

programoch.“ 
 

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 8 bolo schválené. 

 
Ad. 11: 

 Senát jednohlasne prijal uznesenie: 

 
Uznesenie  č.  10:  AS  EBF  UK  na  svojom  zasadnutí  dňa  31.5.2016  prerokoval    
a schválil návrh vedenia EBF UK „Harmonogram štúdia na EBF UK v AR 

2016/2017“. 
 

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 8 bolo schválené. 

 
Ad. 12: 

 Mgr. Martin Kováč upozornil na pokazené koncovky VGA káblov projektorov vo 

väčšine učební a taktiež na neefektívnosť premietacieho plátna v učebni P4, ktoré je 

výrazne menšie než premietacia plocha dataprojektora a požiadal vedenie fakulty, či 

by mohli zabezpečiť opravu týchto konektorov a príp. aj zmontovanie plátna v učebni 

P4. 

 Ako druhú otázku Mgr. Kováč uviedol, že sa s údivom dopočul, že na základe fotiek 
zo sociálnych sietí malo vedenie ECAV na Slovensku požadovať, aby sa „pastorálne 

riešila“ účasť niektorých študentov EBF UK na starokatolíckych bohoslužbách, ktoré 

sa od marca 2016 konajú v prenajatej fakultnej aule. Prítomného generálneho biskupa 

a spirituálky sa spýtal, či je táto informácia naozaj pravdivá, a ak áno, či senátori 

považujú  takýto   postup   za   adekvátny.   Senátorom   zároveň   predstavil   situáciu 
v zahraničí, kde evanjelické (luteránske) cirkvi a starokatolícke cirkvi spolu úzko 

spolupracujú a vzájomne zdieľajú aj sviatosti (vzájomné pozvanie k Večeri  Pánovej    

v Nemecku, dialóg smerujúci k plnému sviatostnému spoločenstvu so Švédskou 

cirkvou). Zároveň povedal, že mu ako starokatolíckemu duchovnému nejde    o žiadny 
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„prozelytizmus“ a takéto vzájomné ekumenické návštevy považuje za obojstranne 

obohacujúce. V závere vyjadril obavu z toho, že v poslednom čase sa viacerí študenti  
v rámci prednášok vyslovili, že sa boja povedať svoj názor, pretože nikdy nevedia, 

kedy môže byť použitý proti nim. 
Doc. Miloš Klátik, generálny biskup ECAV, reagoval, že podľa neho takéto témy 

nepatria na pôdu akademického senátu. Napriek tomu však odpovedal, že odmieta 
takéto obvinenia, keďže on sám nie je na Facebooku a tak nevie, čo sa tam deje. 

Súčasne povedal, že akceptuje rozhodnutie vedenia EBF UK o komerčnom prenájme 
týchto priestorov starokatolíkom, keďže takéto rozhodnutie spadá do kompetencií 

vedenia fakulty, no študenti z radov ECAV by si podľa neho mali uvedomiť, že - 
obrazne povedané - „keď chcú nakupovať mlieko, nejdú do železiarstva.“ 

Dr. Erika Valko-Krišťáková, spirituálka TD ECAV pri EBF UK, vyjadrila poľutovanie 
nad touto otázkou, keďže z pozície spirituálov doteraz nikoho zo študentov za účasť  

na akýchkoľvek bohoslužbách nijako neobmedzovali ani nesledovali, a súčasne 
upozornila na viaceré komunikačné nedostatky pri zabezpečovaní prenájmu týchto 

priestorov, za ktoré sa dekan EBF UK i Mgr. Kováč pred senátom ospravedlnili. 
Mgr. Martin Kováč sa v závere diskusie o tejto otázke ospravedlnil za niektoré svoje 

formulácie, ktoré mohli vyznieť tvrdšie, i za nedostatočnú komunikáciu so 
spirituálkami z jeho strany a vyjadril nádej na otvorený dialóg a korektnú ekumenickú 

spoluprácu do budúcnosti. 
 

• Predseda AS EBF UK Dr. Hanus následne ukončil zasadnutie Akademického senátu 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
 
 

V Bratislave, dňa 7. júna 2016 

 
 

 
 

Mgr. Martin Kováč, v. r. 
zapisovateľ 

 
 

 
doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., v.r. Emil Hankovský, v.r. 

overovateľ zápisnice overovateľ zápisnice 


