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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK v Bratislave 

zo dňa 18. októbra 2012 o 14.00 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, R. 
Hanus, M. Neština, S. Horňanová, Š. Panuška, J. Pavlús a R. Pačmár. 

Hostia (bez titulov): Ľ. Batka, dekan EBF UK, Mgr. Teodora Kosturková, takomníčka EBF 
UK. 

 
Neprítomní ospravedlnení: F. Ábel a Ľ. Vyšný  

 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
2. Schválenie zápisnice zo zasadnutia zo dňa 19.9.2012. 

3. Schválenie návrhu programu. 
4. Schválenie Výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na EBF UK v akademickom 

roku 2013/ 2014. 
5. Schválenie Vnútorného predpisu č. 2/ 2012 – Smernica dekana – Zásady rigorózneho 

konania na EBF UK. 
6. Schválenie predpisu Rokovací poriadok AS EBF UK. 

7. Rôzne. 
8. Záver. 

 
Priebeh zasadnutia: 

1. Doc. Anna Predmerská, predsedníčka AS EBF UK, privítala členov AS EBF UK na 
zasadnutí. Za zapisovateľku bola určená Doc. Sidonia Horňanová, za overovateľov boli určení 

M. Neština, PhD. a J. Pavlús.  
 

2. Predsedníčka AS EBF UK Doc. Anna Predmerská vyzvala prítomných, aby predniesli 
pripomienky k zápisnici z minulého zasadnutia.  

Prof. Filo požiadal doplniť zápisnicu v bode 4. ohľadom menovania členov VR v tom zmysle, 
že O. Prostredník, PhD. „bol predsedom VR za posledné obdobie“.  

V bode Rôzne prof. J. Filo požiadal doplniť tieto údaje:  
- počet zapísaných študentov prijatých na štúdium 

- dátum, ku ktorému bola vypovedaná zmluva s ADL, s uvedením dôvodov 
- mená nových zamestnancov na EBF UK 

- informáciu o tom, že sa pripravuje nová zmluva medzi EBF UK a rektorátom UK 
 

3. Predsedníčka AS EBF UK Doc. Anna Predmerská predstavila program zasadnutia, ktorého  
body a poradie všetci členovia AS EBF UK schválili bezo zmeny. 

 

4. Ľ. Batka, PhD., dekan EBF UK, predstavil návrh ohľadom výšky školného a poplatkov 
spojených so štúdiom na EBF UK v akademickom roku 2013/ 2014. Uviedol, že v porovnaní 

s predošlým návrhom je tento návrh rozšírený o nový bod 6 „Rozširujúce štúdium“. Ide 
o doplnkové štvorsemestrálne štúdium pre učiteľov náboženskej výchovy, za ktorý bol 

stanovený poplatok 500 Eur za akademický rok. 
V diskusii k tomuto návrhu sa Š. Panuška opýtal, prečo sa v návrhu nediferencuje medzi 

magisterským a bakalárskym štúdiom, ako je to na iných fakultách. J. Pavlús doplnil, že toto 
rozlišovanie sa robí zhruba na polovici fakúlt UK. Dekan fakulty Ľ. Batka, PhD. odpovedal 



 2 

v tom zmysle, že o odbor ponúkaný našou fakultou nie je až taký veľký záujem. Dalo by sa 

však uvažovať o zvýšení poplatku za externé štúdium, momentálne však nemá záujem sumu 
660 Eur za externú formu štúdia nijako meniť.  

Š. Panuška ďalej poukázal na to, že podľa návrhu sú ohľadom poplatku za rigorózne konanie 
zvýhodnení iba zamestnanci EBF UK, a nie aj interní doktorandi EBF UK. Menovaný 

navrhuje zohľadniť v bode 4 „Poplatky za rigorózne konanie“ zvýhodnenie aj interných 
doktorandov fakulty, pričom takáto formulácia by bola v súlade s univerzitnou smernicou. 

V tomto bode sa rozvinula diskusia aj ohľadom dĺžky pracovného úväzku zamestnancov EBF 
UK, ktorých by sa zvýhodnenie malo týkať.  

 
Po diskusii dala predsedníčka AS EBF UK Doc. A. Predmerská hlasovať o doplnení bodu 4 

„Poplatky za rigorózne konanie“, písmeno a/  o znížení poplatku za rigorózne konanie:  
- zamestnancovi EBF UK na plný pracovný úväzok 

- zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu na týždenný pracovný čas a doktorandovi.  
Za: 7, zdržali sa: 3. 

 
Potom dala Doc. A. Predmerská, predsedníčka AS EBF UK, hlasovať o schválení celého 

doplneného znenia návrhu ohľadom výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na 
EBF UK v akademickom roku 2013/ 2014. 

Za: 7, zdržal sa: 1. 
 

5. Dekan EBF UK Ľ. Batka, PhD. na základe schválenia VR EBF UK požiadal AS EBF UK 
o schválenie zmeny Vnútorného predpisu č. 2/ 2012 – Smernica dekana – Zásady rigorózneho 

konania na EBF UK v čl. 1, bod 2, ktorý upresňuje, kto sa môže prihlásiť na rigoróznu 
skúšku. V pôvodne smernici sa hovorilo o príbuznom odbore, pričom VR EBF UK sa 

uzniesla vynechať túto formuláciu a to na návrh dekana EBF UK. Ľ. Batka, PhD. predstavil 
pragmatický dôvod, ktorý ho k tomuto návrh viedol: Po ročnej skúsenosti uplatňovania 

predpisu v praxi došiel k názoru, že nedozrel čas, aby sme rigorózne konania otvárali 
doširoka. Vzniká negatívny obraz o fakulte, keď nevieme zdôvodniť, čo je príbuzný odbor. 

Záujemcovia o rigorózne konanie z rímsko-katolíckeho prostredia nedostali odpoveď, či sa 
majú alebo nemajú hlásiť na rigorózne konanie. 

Doc. A. Predmerská zúženie skupiny záujemcov o rigorózne konanie iba na absolventov našej 
fakulty vníma ako negatívne z ekonomického hľadiska, pretože zatvára cestu k zvyšovaniu 

príjmov fakulty. Podľa jej názoru prijímanie uchádzačov z iných fakúlt na rigorózne konanie 
na EBF UK by neviedlo k bezbrehému znižovaniu úrovne rigoróznych prác. 

Š. Panuška sa takisto vyjadril proti užšiemu vymedzeniu záujemcov o rigorózne konanie iba 
na absolventov našej fakulty. 

Dekan EBF UK Ľ. Batka v diskusii poukázal na to, že nie všetci správne rozlišujú malý 
doktorát (ThDr.) od veľkého doktorátu (PhD.), keďže pred pár rokmi titul „ThDr.“ označoval 

veľký doktorát. Je tiež otázne, do akej miery sa záujemcami navrhovaná téma môže obsiahnuť 
do profilu evanjelickej teológie. 

R. Hanus, PhD. uviedol svoje stanovisko k tejto otázke: Pri rigoróznom konaní musia ísť 
ekonomické záujmy fakulty bokom. Kto získa titul ThDr. je majster – doktor evanjelickej 
teológie. Je to nepísané špecifikum našej fakulty. Ak by sme záujemcom dali širší priestor – 

môže sa stať, že ateista spracuje cirkevno-dejinnú osobnosť a dostane titul doktor  
evanjelickej teológie.  

Š. Panuška uviedol, že fakulta by mohla ponúknuť rigorózne konanie PaedDr.  
V ďalšej diskusii dekan EBF UK upresnil, že momentálne nie sú záujemcovia o rigorózne 

konanie na EBF UK. Predošlí záujemcovia sa dobrovoľne vzdali, keď nedostali odpoveď.   



 3 

Prof. J. Filo sa vyjadril proti tomuto návrhu z praktických a teologických dôvodov:  Nastolil 

otázku, či by sa formulácia „absolvent magisterského štúdia študijného odboru 2. 1. 14“ 
mohla rozšíriť o absolventov študijného odboru, ktorý je akreditovaný v prostredí 

protestantských cirkví napríklad v Čechách. Jednotlivé príbuzné odbory by sa pritom dali 
pomenovať. 

Dekan EBF UK Ľ. Batka pripomenul, že o vhodnosti, resp. nevhodnosti, témy rozhoduje 
rigorózna komisia. Uchádzač teda môže stroskotať na rigoróznej komisii. Ak sa uchádza 

pravidelne a stroskotá, škodí to imidžu našej fakulty. V predošlom prípade sa rigorózna 
komisia vôbec nezišla. 

Keďže o prijatí, resp. neprijatí uchádzača rozhoduje rigorózna komisia, Doc. Predmerská 
nevidí dôvod obmedzovať okruh uchádzačov. 

 
Po diskusii k tomuto bodu predsedníčka AS EBF UK dala hlasovať o návrhu VR EBF UK 

schváliť zmenu Vnútorného predpisu č. 2/ 2012 – Smernica dekana – Zásady rigorózneho 
konania na EBF UK v čl. 1, bod 2 v tomto znení:  

V zmysle §53 ods. 8 zákona o vysokých školách sa na rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj 
obhajoba rigoróznej práce môže prihlásiť absolvent magisterského štúdia:  

- študijného odboru - 2.1.14. evanjelická teológia.  
Za: 6, proti: 1, zdržal sa: 1.  

 
Po odsúhlasení zmeny tohto predpisu podal Š. Panuška návrh, aby AS EBF UK navrhol VR 

EBF UK pripojiť k vyššie uvedenému bodu aj ďalšie študijné odbory z ďalších 
protestantských cirkví. Keďže pripomienky k tomuto návrhu neboli, predsedníčka AS EBF 

UK dala o ňom hlasovať. 
Za: 8 (všetci). 

 
6. Doc. A. Predmerská, predsedníčka AS EBF UK, predniesla ďalší bod programu, ktorý sa 

týkal schválenia predpisu Rokovacieho poriadku AS EBF UK. Rokovací poriadok bol 
doplnený o odsek v Čl. 2., bod 3 v tomto znení:  

„V prípadoch uvedených v čl. 14 ods. 2 a 3 okrem písm. b) a l) ods.2 a písm. a) a c) ods. 3 
Štatútu EBF UK je na platné uznesenie senátu fakulty potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov AS EBFUK. Voľby dekana sa riadia Čl. 21 tohto Štatútu.“ 
Prof. Filo v diskusii navrhol pozmeniť formuláciu: „tohto Štatútu“ na „Štatútu EBF UK“.  

Všetci prítomní s týmto návrhom súhlasili. 
 

Nato predsedníčka AS EBF UK dala hlasovať o schválení rokovacieho poriadku, ktorý bol 
doplnený o vyššie uvedený odsek v Čl. 2., bod 3 v tomto znení:  

„V prípadoch uvedených v čl. 14 ods. 2 a 3 okrem písm. b) a l) ods.2 a písm. a) a c) ods. 3 
Štatútu EBF UK je na platné uznesenie senátu fakulty potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov AS EBFUK. Voľby dekana sa riadia Čl. 21 Štatútu EBF UK.“ 
Za: 8 (všetci). 

 
Do diskusie ohľadom Rokovacieho poriadku AS EBF UK sa ešte prihlásila tajomníčka EBF 
UK, Mgr. T. Kosturková, ktorá mala otázku k Čl. 5 k bodu 1 a 2, ktorý hovorí o tom, že k 

tomu, aby AS EBF UK bol uznášania schopný je potrebná nadpolovičná väčšina, pričom pri 
schvaľovaní sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Položila otázku, či 

pri tejto formulácii možno predísť tomu, aby o dôležitých veciach hlasovala malá skupina. 
Prítomní uistili p. tajomníčku, že predpis je v súlade s univerzitnou smernicou a pri rokovaní 

o dôležitých veciach je v záujme každého senátora, aby sa rokovania zúčastnil.  
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7. V bode Rôzne predsedníčka AS EBF UK Doc. A. Predmerská pripomenula výsledok 

posledných volieb. O. Prostredník, PhD. vo voľbách neuspel, takže v senáte stále chýba jeden 
člen zamestnaneckej komory. Doc. Predmerská navrhla vyhlásiť doplňovacie voľby do 

jedného mesiaca. 
J. Pavlús citoval znenie vnútorného predpisu 5/ 2011 – Zásady volieb do AS EBF UK čl. 3 

„Voľby“ bod 3. 5, z ktorého vyplýva, že ak sa na riadnych voľbách nepodarí zvoliť kandidáta, 
do jedného mesiaca sa vypisujú doplňovacie voľby. Ak sa neobsadené miesta nepodarí 

obsadiť ani v doplňovacích voľbách, voľby sa vypíšu v priebehu prvých dvoch týždňov 
nasledujúceho semestra výučby. Pri tom však poznamenal, že voľby by sa dali vypísať aj 

skôr. 
Doc. A. Predmerská, predsedníčka AS EBF UK, vníma výsledok posledných volieb 

negatívne, že fakulta opäť nebola schopná zvoliť si plnohodnotný senát. 
R. Hanus, PhD. poukázal na fakt, že tí, čo mali byť volení, sa nezúčastnili volieb. Vyzval, aby 

sa z volieb nerobila fraška.  
Doc. A. Predmerská na túto poznámku reagovala tak, že nie je nevyhnutné, aby si kandidát 

dal sebe samému hlas pri voľbách; to, že sa kandidát nezúčastnil na voľbách nevníma ako 
chybu. 

Dekan EBF UK Ľ. Batka sa k téme volieb odmietol vyjadrovať. Dáva však na zváženie formu 
volebného lístka, ktorá, podľa neho, nie je vyhovujúca. Na volebnom lístku má byť napísané, 

akou formou treba volebný lístok upraviť. Sú aj také formy lístka, ktoré indikujú záporné 
stanovisko. Odovzdaný prázdny lístok by niekto mohol upraviť.  

J. Pavlús sa pripojil do diskusie, pričom uviedol, že nielen spôsob úpravy volebných lístkov 
treba zmeniť, ale vôbec zásady volieb treba prepracovať – aj čo sa týka zloženia členov 

volebnej komisie, aby ju netvorili iba členovia senátu. 
AS EBF UK poveril prepracovaním Zásad volieb AS EBF UK J. Pavlúsa, Š. Panušku, R. 

Hanusa a J. Fila do 30 kalendárnych dní. Po prepracovaní volebného poriadku sa vypíšu 
voľby. 

 
8. Keď už nikto nemal nijakú poznámku do bodu Rôzne  Doc. A. Predmerská, predsedníčka 

AS EBF UK, sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  
 

 
V Bratislave 19. 10. 2012 

 
 

 
Zapisovateľ: 

 
Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., v.r. 

 
 

Overovatelia: 
 
Mgr. Marek Neština, PhD., v.r. 

Jakub Pavlús, v.r. 
 

 
 


