
Tézy k programovému vyhláseniu kandidáta na dekana EBF UK v období 2022 - 2026                      

Milan Jurík, PhD.  

Ciele  

- viesť EBF UK ako modernú vzdelávaciu inštitúciu poskytujúcu kvalitné teologické vzdelávanie 
v oblasti humanitných vied, založené na najnovších poznatkoch teologického výskumu, pri trvalej 
snahe o pestovanie tvorivej atmosféry teologického bádania  

- snažiť sa o približovanie kvality vzdelávania a výskumu EBF UK k špičke krajín stredoeurópskeho 
regiónu a k štandardu západoeurópskych teologických fakúlt 

- snažiť sa o vytváranie spoločenstva, v ktorom vzájomné vzťahy jeho členov neurčuje moc, ale 
duchovná autorita, a v ktorom sa rešpektuje akademická sloboda ako nevyhnutný predpoklad 
existencie a trvalého rozvoja výchovnej a vzdelávacej činnosti (Štatút EBF UK, preambula) 

Výzvy  

- trvalá udržateľnosť EBF UK ako najmenšej fakulty UK (inštitucionálna, personálna, rozpočtová, 
odborná) 

- zosúladenie Vnútorného systému kvality EBF UK a existujúcich študijných programov EBF UK so 
štandardami kvality vydanými SAAVŠ, príprava na získanie dobrého hodnotenia v evaluácii SAAVŠ  

- rozšírenie možností štúdia (nový študijný program, revízia obsahu existujúcich študijných 
programov)   

- kontinuita v procese prípravy systému celoživotného teologického vzdelávania  

Organizácia práce 

- uplatňovanie tímovej spolupráce a participatívneho štýlu riadenia procesov na všetkých úrovniach 
fakulty  

Personálna politika 

- zodpovedná personálna politika  
- spravodlivý a motivujúci model odmeňovania zamestnancov postavený na oceňovaní výkonu 

a preukázateľnej aktivity  (s cieľom zvyšovania finančného ohodnotenia aktívnych pracovníkov) 
- podpora spolupracovníkov v kvalifikačnom raste, účasti na mobilitách, internacionalizácii 
- personálne dobudovanie katedier (najmä KST, KNZ) vedúce k dlhodobo udržateľnej kvalite 

pedagogického a vedecko-výskumného procesu 
- štíhly a výkonný tím technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov, napomáhajúci 

k dosahovaniu kvalitných výkonov v hlavnej činnosti fakulty   

Prezentácia fakulty 

- pozitívna prezentácia fakulty ako perspektívneho miesta pre štúdium, duchovný a študentský 
život, doktorandské štúdium 

- príprava novej vlny propagačných materiálov  

Vzdelávanie 

- snaha o kontinuálne zvyšovanie kvality výučby jednotlivých predmetov s dôrazom na posun  
od pasívneho memorovania k tvorivému mysleniu a nadobúdaniu kompetencií potrebných pre 
prax 

- snaha o kvalitatívny rast pedagogického zboru; príprava nasledujúcej generácie garantov a 
spolugarantov štúdia, ako predpoklad úspešného zvládnutia akreditácie študijných programov 

Veda a výskum 

- podpora zvyšovania výkonu fakulty vo vedeckej činnosti (publikačná a grantová činnosť) 
- zvyšovanie výkonu založené primárne na kvalitatívnom princípe: umiestňovanie príspevkov do 

najvyššie hodnotených publikačných výstupov (časopisy registrované vo vedeckých databázach, 
monografie v renomovaných vydavateľstvách, učebnice)  



- podpora zvyšovania výkonu fakulty diverzifikáciou grantovej činnosti  
- snaha o registráciu teologického časopisu EBF UK Testimonia teologica do vedeckých databáz; 

spolupráca s vydavateľstvom Tranoscius pri vydávaní časopisu Cirkevné listy. 

Knižnica  

- kvalitná teologická knižnica je významným predpokladom dobrého vedeckého a tvorivého výkonu 
fakulty; považujem za potrebné hľadať všetky možnosti a prostriedky zlepšovania služieb 
a vybavenia fondu fakultnej knižnice (periodiká, knižný fond, databázové zdroje)  

- pokračovať v trende rozširovania knižného fondu, cestou každoročných akvizícií kníh - 
prostredníctvom grantov, darov, či priamych nákupov 

- podpora pracovného tímu knižnice 

Zahraničné vzťahy  

- pestovanie a rozvoj spolupráce so zahraničnými partnerskými fakultami, cirkvami a organizáciami   
- postcovidové zintenzívnenie spolupráce  s partnerskými evanjelickými fakultami v zahraničí – ETF 

UK v Prahe a Evanjelickou Univerzitou v Budapešti formou pravidelných družobných návštev, 
krátkodobých hosťovaní pedagógov, rozšírenie spolupráce s krajinami V4 o Poľsko  

- podpora mobilít študentov a učiteľov v rámci programu ERASMUS+ formou existujúcich 
interinštitucionálnych zmlúv, ich prolongácie, doplnenia o ďalšie inštitúcie 

- postcovidové obživenie spolupráce so Slovenskou Synodou Sion v USA  

Hospodárenie 

- dôraz na zodpovedné hospodárenie a dlhodobo udržateľný rozvoj fakulty  
- zníženie objemu štátnej dotácie za znižujúci sa počet študentov kompenzovať zvyšovaním 

výkonov v oblasti vedy a výskumu –  v publikačnej a grantovej činnosti  
- pokračovať v podnikateľskej činnosti, najmä formou prenájmu priestorov nevyužívaných k výučbe, 

apartmánov, kuchyne, prenájmu priestorov na organizovanie konferencií, kongresov či ponuky 
letného ubytovania 

Spolupráca s Evanjelickou cirkvou a.v. a inými  teologickými fakultami v SR 

- podpora pedagógov v práci v celocirkevných výboroch ECAV, pri tvorbe teologických stanovísk, 
v odborných komisiách, pri tvorbe teologickej literatúry,  v procese prípravy a úprav 
bohoslužobných kníh ECAV, či učebníc evanjelického náboženstva 

- pestovanie dobrých vzťahov s ECAV a jej predstaviteľmi; korektné ekumenické vzťahy s inými 
registrovanými kresťanskými cirkvami a ich teologickými fakultami  

Správa budovy 

- kontinuálna revitalizácia  infraštruktúry a zariadenia fakulty s cieľom znižovania energetickej 
náročnosti, podpory zelenej energie, dôsledné separovanie odpadov 

- rekonštrukcia dažďových zvodov, časti strechy fakulty  
- pokračovanie vo zveľaďovaní priestorov fakulty, Teologického domova a celého areálu fakulty, 

včítane úpravy a rozširovania zelene, tvorby oddychových a relaxačných zón  

Teologický domov ECAV pri EBF UK a spolková činnosť 

- podpora aktivít Teologického domova ECAV pri EBF UK (duchovné aktivity, brigády, postcovidové 
obnovenie návštev seniorátov, cirkevných zborov)  

- podpora aktivít študentského spolku – Spolok J. M. Hurbana (študentský časopis – Evanjelický 
teológ, športové a kultúrne aktivity) 

- postcovidová obnova aktivít akademického speváckeho zboru Ichthys  
- podpora tematických výletov a exkurzií (sprostredkujúcich príklady dobrej praxe) 
- zavedenie sociálno-diakonických aktivít prispievajúcich k budovaniu spoločenskej zodpovednosti 

a upevňovaniu kohézie spoločnosti  
 

V Bratislave, 5.1.2021                                     Milan Jurík, v.r.  


