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Zápisnica zasadnutia Rady študijných programov Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, konanej 4. mája 2022, dištančnou formou (MS TEAMS)  
 
 

Forma zasadnutia: dištančná prostredníctvom MS Teams; tím Rada študijných programov EBF 
UK  
Dátum a čas: 4. máj 2022 o 13:00 h 

 
Zoznam prítomných členov:   
prof. Mgr. František Ábel, PhD. 

prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. 
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. 
Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo 

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 
doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 
Mgr. Milan Jurík, PhD. 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 
Martin Benčík Martin (zástupca študentov) 

Adriana Emília Kulíšková (zástupca študentov) 
Simona Sečanská (zástupca študentov) 
Vladimír Ruman (zástupca študentov) 

Mgr. Martin Kmec (zástupca študentov) 
 
Neprítomní členovia: 

Mgr. Ivan Eľko (zástupca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku) – neprítomný, ospravedlnený 
 
Program:  

1. Privítanie 
2. Prerokovanie a schvaľovanie zosúladených študijných programov 

a) evanjelická teológia (spojený I. a II. stupeň – Mgr.) – denná forma - slovenský a 

anglický jazyk 
b) evanjelická teológia (III. stupeň štúdia – PhD.) – denná a externá forma - 

slovenský a anglický jazyk 
c) učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (I. stupeň – Bc.) – denná forma – 

slovenský jazyk 
d) učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii(II. stupeň – Mgr.) – denná forma 

– slovenský jazyk 

e) evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (I. stupeň – Bc.) – denná 
a externá forma – slovenský jazyk 

f) evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (II. stupeň – 

Mgr.) – denná a externá forma – slovenský jazyk 
3. Diskusia k predkladaným materiálom zosúlaďovaných študijných programov  
4. Hlasovanie o uznesení 

5. Rôzne 
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Priebeh zasadnutia 
 
1. Privítanie 
 

Dekan EBF UK v Bratislave, Mgr. Milan Jurík, PhD., ktorý Radu študijných programov 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „RŠP EBF 
UK“) zvolal a rokovanie viedol, privítal všetkých prítomných a predstavil program stretnutia. 

 
Za zapisovateľku bola určená doc. Valčová, za overovateľov zápisnice Dr. Benka a Dr. Nicák 
 

2. Prerokovanie a schvaľovanie materiálov zosúlaďovaných študijných programov  
 
Dekan EBF UK v Bratislave, Mgr. Milan Jurík, PhD. predstavil základnú koncepciu procesu 

zosúlaďovania študijných programov podľa platnej legislatívy a na základe časového 
harmonogramu. 
 

Zdôraznil, že v rámci zosúlaďovania študijných programov realizovaných na EBF UK so 
štandardami pre vnútorný systém kvality a štandardami pre študijný program, ako aj 
ustanoveniami Vnútorného predpisu č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len “vnútorný 

systém kvality na UK”), boli všetky úpravy v študijných programoch prevažne formálneho 
charakteru. Cieľom procesu zosúlaďovania poskytovaných študijných programov so 
štandardami SAAVŠ bolo potrebné zabezpečiť, aby všetky študijné programy boli v  súlade so 

štandardami vydanými SAAVŠ, ako i vnútorným systémom kvality na UK; aby študijné 
programy mali jasne koncipovaný a komunikovaný profil absolventa a výstupy vzdelávania, 
aby výstupy vzdelávania zodpovedali stanovenému profilu absolventa; vzdelávanie 

v študijných programoch má byť previazané s tvorivou (vedeckou) činnosťou vykonávanou 
tvorivými pracovníkmi fakulty; aby bola zabezpečená a preukázateľná obsahová zhoda 
študijných programov s odborom; aby štúdium pomáhalo študentom rozvíjať prenositeľné 

spôsobilosti a rozvíjať kompetencie.  
 
Dekan fakulty skonštatoval, že aj napriek skutočnosti, že mnohé kritériá boli výrazne 

sprísnené, EBF UK sa podarilo s kritériami kvality zosúladiť všetky akreditované študijné 
programy. Hlavné zmeny nastali v počte garantov a spolugarantov (tzn. učiteľov 
zabezpečujúcich profilové predmety – 5 osôb pre študijný program, pričom tieto v zmysle 
vnútorného systému kvality na UK  musia byť profesormi a docentmi na funkčných miestach, 

resp. osoby bez habilitácie na funkčných miestach docentov, pokiaľ už spĺňajú aktuálne platné 
habilitačné kritériá fakulty). Dôležitou súčasťou dokumentácie k zosúlaďovaniu sú výstupy 
tvorivej činnosti učiteľov  zabezpečujúcich profilové predmety.  

 
Dekan fakulty informoval prítomných členov RŠP EBF UK, že zosúladené boli nasledovné 
študijné programy:  

 
a) evanjelická teológia (spojený I. a II. stupeň – Mgr.) – denná forma – slovenský 

jazyk  

b) evanjelická teológia (spojený I. a II. stupeň – Mgr.) – denná forma – anglický 
jazyk  
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c) evanjelická teológia (III. stupeň štúdia – PhD.) – denná forma – slovenský jazyk 
d) evanjelická teológia (III. stupeň štúdia – PhD.) – externá forma – slovenský jazyk 
e) evanjelická teológia (III. stupeň štúdia – PhD.) – denná forma – anglický jazyk 
f) evanjelická teológia (III. stupeň štúdia – PhD.) – externá forma – anglický jazyk 

g) učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (I. stupeň – Bc.) – denná forma 
h) učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (II. stupeň – Mgr.) – denná forma 
i) evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (I. stupeň – Bc.) – denná  

forma 
j) evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (I. stupeň – Bc.) – externá  

forma 

k) evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (II. stupeň – 
Mgr.) – denná forma 

l) evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (II. stupeň – 

Mgr.) – externá forma 
 
Všetky materiály (opisy študijného programu, vrátane študijného plánu, informačné listy 

predmetov, formuláre VUPCH a VTC boli uložené a pre všetkých členov RŠP EBF UK dostupné 
v úložisku aplikácie MS TEAMS, tím Rada študijných programov EBF UK, v sekcii 
Súbory/Materials. 
 

Dekan fakulty ďalej informoval, že v  najbližších týždňoch budeme pokračovať zosúlaďovaním 
habilitačných a inauguračných konaní podľa platnej legislatívy (aj v kontexte úprav novely 
vysokoškolského zákona), ktorá vstúpila do platnosti 25. apríla 2022.  

 
3. Diskusia k predkladaným materiálom zosúlaďovaných študijných programov  
 

Prof. Peres:  
Ak je jednou z formálnych požiadaviek (v rámci stanovených kritérií) na začatie habilitačného 
alebo inauguračného konania 1 vysokoškolská učebnica – o akú učebnicu sa presne jedná? 

Môže to byť aj učebnica v cudzom jazyku publikovaná v zahraničí alebo musí ísť o domácu 
učebnicu?  
Dr. Jurík: Ustanovenia vnútorného systému kvality na UK, ktorého súčasťou sú rámcové 

kritériá pre habilitačné konanie hovoria o vysokoškolskej učebnici, explicitne nie je uvedené, 
či má/musí ísť o učebnicu vydanú v doma, alebo v zahraničí. 
 
4. Hlasovanie o uznesení 

 
Uznesenie č. 1/2022 z 4. mája 2022: 
 

Rada študijných programov EBF UK vypracovala, predložila, prerokovala a jednomyseľne 
schvaľuje znenie predložených materiálov k zosúladeniu nasledovných študijných programov 
realizovaných na EBF UK so štandardmi pre študijný program a s vnútorným systémom kvality 

na UK:  
 

a) evanjelická teológia (spojený I. a II. stupeň – Mgr.) – denná forma – slovenský jazyk  

b) evanjelická teológia (spojený I. a II. stupeň – Mgr.) – denná forma – anglický jazyk  
c) evanjelická teológia (III. stupeň štúdia – PhD.) – denná forma – slovenský jazyk 
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d) evanjelická teológia (III. stupeň štúdia – PhD.) – externá forma – slovenský jazyk 
e) evanjelická teológia (III. stupeň štúdia – PhD.) – denná forma - anglický jazyk 
f) evanjelická teológia (III. stupeň štúdia – PhD.) – externá forma - anglický jazyk 
g) učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (I. stupeň – Bc.) – denná forma 

h) učiteľstvo náboženskej výchovy v kombináci i (II. stupeň – Mgr.) – denná forma 
i) evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (I. stupeň – Bc.) – denná  forma 
j) evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (I. stupeň – Bc.) – externá  forma 

k) evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (II. stupeň – Mgr.) –
denná forma 

l) evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (II. stupeň – Mgr.) –

externá forma 
 
Uvedené materiály Rada študijných programov EBF UK následne cestou dekana fakulty 

predkladá a postupuje na prerokovanie a schválenie Akreditačnej rade EBF UK.   
 
Výsledok hlasovania:  

ZA: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 
 

Dekan EBF UK poďakoval prítomným členom RŠP EBF UK za dôveru, prácu a  schválenie 
zosúladených študijných programov. Konštatoval, že pripravené materiály budú postúpené na 
prerokovanie a schválenie Akreditačne rade Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerz ity 

Komenského v Bratislave.  
 
5. Rôzne 

 
Dekan fakulty opäť prítomným členom RŠP EBF UK pripomenul, že ich práca sa nekončí, 
nakoľko RŠP je stály orgán fakulty a jeho činnosť sa prípravou a schválením zosúladených 

materiálov nekončí. Bude pokračovať pravidelnými úlohami pri aktualizácii, evaluácii 
a úpravách študijných programov.  
 

Zástupkyňa študentov S. Sečanská sa opýtala či sa prípadné zmeny dotknú už i  súčasných, 
resp. končiacich študentov? 
Dr. Jurík upozornil, že v súčasnosti nerobíme novú akreditáciu, ale zosúlaďovanie existujúcich 
akreditovaných študijných programov so štandardami. Momentálne úpravy nezasahujú do 

študijných programov do tej miery, aby bolo potrebné dopĺňať dosiaľ neabsolvované 
predmety. Konštatoval, že prípadné zmeny budú ošetrené vydaním prechodných ustanovení. 
Tomu však ešte predchádza schválenie študijných programov v  akreditačných radách.   

 
Doc. Horňanová poďakovala dekanovi fakulty a všetkým, ktorí prípravné práce koordinovali 
a realizovali za námahu a prípravu potrebných podkladov a materiálov. 

 
V závere dekan fakulty poďakoval všetkým členom za pracovné nasadenie a poprial im veľa síl 
do ďalšej činnosti. Zvlášť poďakoval za nasadenie spolupracovníkom z vedenia – prodekanom 

Dr. Nicákovi a doc. Valčovej, vedúcej ŠO Mgr. Mokošovej  ako i kolegom, ktorí sa podieľali na 
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prekladoch materiálov do anglického jazyka (prof. Valčo, prof. Filo, doktorandi M. Prihracki a I. 
Belanji).  
 
 

V Bratislave  4. mája 2022  
 
 

 
Zapisovateľ:    
 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.  ......................................................... 
 
 

 
Overovatelia:   
 

ThDr. Dávid Benka, PhD.  .............................................................  
 
 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.  ............................................................. 


