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Úvod 

Vážené kolegyne, kolegovia, študenti, zamestnanci, členovia akadimickej obce, priatelia 

a priaznivci našej fakulty, dovoľte, aby som uviedol Výročnú správu Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF UK“ alebo „fakulta“) za rok 2019. Správa obsahuje 

prehľad najdôležitejších informácií o činnosti EBF UK v roku 2019.  

Typickou črtou postmodernej doby, v ktorej žijeme, je nedôvera v metapríbehy. Francúzsky 

filozof Jean Francois Lyotard vníma hlavnú črtu postmoderny v jej nedôverčivosti k veľkým 

rozprávaniam – metapríbehom. Viedlo ho k tomu presvedčenie, že aj navonok „neutrálny pohľad“ je 

možné vnímať z nadhľadu. Vo svojom diele hovorí, že subjekt, reprezentácia, význam, znak a pravda 

tvoria články reťaze, ktorá ako celok musí byť rozbitá. Metapríbehy majú ustúpiť malým rozprávaniam, 

ktoré sú skromnejšie, ktoré  majú obmedzenú platnosť v čase a priestore. Má v nich ísť o kultúru, kde 

síce je niečo určené, ale nie je to univerzálne; kde môže byť niečo imanentné, ale je to platné len pre 

určitú skupinu ľudí, pre určitú kultúru; nie univerzálne.  

Veľké príbehy tak dnes ustupujú malým príbehom: postmoderna nám umožňuje rozprávať a 

prežívať malé príbehy. Priestor na existenciu poskytuje aj tým, ktorí chcú žiť podľa náboženských 

príbehov. Priestor, ktorý nám poskytuje sa nám môže zdať obmedzujúci, no v skutočnosti môže byť 

oveľa širší ako priestor protináboženského sekularizmu, ktorý bol typický pre druhú polovicu 20. 

storočia.  

V uplynulom roku 2019 bol pohľad akademickej obce upriamený na dva „malé“ príbehy. Prvý 

„malý“ príbeh bol referenčný pre Slovensko, ktoré povstalo na ruinách Uhorska a v roku 1918 sa stalo 

súčasťou Československej republiky. Bol ním vznik prvej slovenskej univerzity – Univerzity 

Komenského v Bratislave. Jej 100. výročie sme si pripomenuli s celou akademickou obcou Univerzity 

Komenského v Bratislave v júni 2019. Druhý „malý“ príbeh bol referenčným príbehom najmä pre 

komunitu slovenských evanjelikov žijúcich na území Slovenska i mimo neho; príbeh mimoriadne 

napínavý, miestami až dramatický, no so šťastnou gradáciou. Pozor, nie so šťastným koncom, lebo 

tento príbeh ešte neskončil, ale stále pokračuje. My – pedagógovia, zamestnanci a študenti fakulty sme 

jeho súčasťou. A táto správa si kladie za cieľ predstaviť jeho maličký úsek – jednej stotiny.  

Je to príbeh histórie a života našej Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, ktorej 100. výročie vzniku sme si pripomínali v októbri 2019. Reflektovali sme príbeh plný 

zápasov, ktoré museli prebojovať naši predkovia: zápasy o jej vznik, o jej charakter: zápas autonómny, 

národnostný, konfesionálny, vedecký, medzinárodný, univerzitný... Zápas o zachovanie slobody a 

nepoddanie sa ideológii; zápas o vernosť hodnotám evanjelia vo víre a zmesi – izmov 20. storočia. 

Zápasy o vernosť Kristovi, ktorý hovorí: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len 

nie skrze mňa.“ (J 14, 6). 

V mene kolegov a kolegýň, ktorí sa podieľali  na zostavení tejto výročnej správy za rok 2019 sa Vám 

symbolicky ponúkame za sprievodcov jej obsahom.   

Mgr. Milan Jurík, PhD. 
       dekan EBF UK  
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1 Základné informácie  

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF UK“),  

v súčasnosti jedna z 13 fakúlt najstaršej a najväčšej univerzity na Slovensku,  pripravujúca ľudí nielen 

pre službu cirkvi,ale i celej spoločnosti je jedinou inštitúciou, ktorá v  úzkej spolupráci s Evanjelickou 

cirkvou augsburského vyznania na Slovensku zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie pre budúcich 

evanjelických kňazov, a preto ju právom môžeme označiť ako „garanta teologického smerovania“ 

evanjelikov na Slovensku.  Fakulta vznikla v úzkej korelácii s potrebami a poslaním evanjelickej cirkvi.  

Školu prebrala v roku 1919 samostatná Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Československu, 

po jej vyčlenení zo zanikajúcej  Uhorskej evanjelickej cirkvi a.v. Dovtedajšia Teologická akadémia 

uhorskej a.v. evanjelickej cirkvi sa v roku 1919 transformuje na Slovenskú evanjelickú teologickú 

akadémiu (SETA). Právne spadá pod Evanjelickú cirkev augsburského vyznania v Československu.  

Na riadnu štátnu fakultu bola pretvorená v roku 1934 a o päť rokov neskôr, v roku 1939 bola 

premenovaná na Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu (SEBF). 

V kontexte historických a prevratných spoločensko-politických udalostí koncom 20. storočia  

evanjelicko-teologické vysokoškolské vzdelávanie zažíva veľmi zásadné zmeny. Slovenská evanjelická 

bohoslovecká fakulta – „alma mater slovanského luteranizmu“, sa stáva súčasťou Univerzity 

Komenského v Bratislave. Fakulta vstupom do zväzku Univerzity Komenského získava svoj aktuálny 

názov – Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, dňa 1. júla 1990  

na základe ustanovení zákona č. 172/1990 Zb. Zo svojho predchádzajúceho sídla na Svoradovej ulici 

č.1 v Bratislave, bola z dôvodu zdvojnásobenia počtu poslucháčov od 4. októbra 1999 fakulta spolu  

s Teologickým domovom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku presťahovaná  

do nového komplexu budov campusového typuna Bartókovu ulicu č. 8, kde aktuálne poskytuje 

vzdelávací proces vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárskom, magisterskom, 

doktorandskom) v 12 akreditovaných študijných programoch. Z toho v 6 bezplatných študijných 

programoch v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku, v 2 spoplatnených študijných programoch 

v dennej forme štúdia v anglickom jazyku, v 4 spoplatnených študijných programoch v externej forme 

štúdia v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.  Od začlenenia fakulty do zväzku Univerzity 

Komenského v Bratislave úspešne ukončilo štúdium vo všetkých stupňoch (bakalárskom, 

magisterskom, doktorandskom) vzdelávacieho procesu 918 absolventov. Z celkového počtu ukončilo 

štúdium v doktorandskom stupni 49 absolventov. 28 absolventov si rozšírilo svoje vzdelanie 

absolvovaním rigorózneho konania a bol im priznaný titul „theologiae doctor“, v skratke „ThDr.“ 

Úspešným habilitačným konaním prešlo 15 pedagógov, ktorým bola priznaná pedagogicko-vedecká 

hodnosť „docent“. Najvyššiu pedagogickú hodnosť „profesor“  získali 5 pedagógovia. 

EBF UK je univerzitná verejná vysoká škola a od svojho vzniku zaujíma popredné miesto  

v slovenskom systéme teologického vysokoškolského vzdelávania, je súčasťou najväčšej a najstaršej   

a najkomplexnejšie vybudovanej univerzity klasického typu v Slovenskej republike, ktorá si uchováva 

postavenie národnej univerzity. Podľa aktuálnej organizačnej štruktúry bolo aj v roku 2019 súčasťou 

EBF UK 5 katedier a jeden inštitút.  
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Sídlom EBF UK je Bratislava, Bartókova 8, PSČ: 811 02. Webovým sídlom je www.fevth.uniba.sk. 

Poslaním  EBF  UK  je  slobodne uskutočňovať tvorivú  vedeckú,  vzdelávaciu,  umeleckú   

a kultúrnu  činnosť. Vzdelávacia činnosť EBF UK je založená na poznatkoch vedy a techniky, vrátane 

výsledkov vlastného vedeckého bádania. EBF UK sa významne podieľa  na rozvoji vedy, vzdelanosti  

a kultúry v Slovenskej republike. EBF UK poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské 

vzdelávanie v rámci študijných programov všetkých stupňov v oblasti spoločenských vied a výchovu 

študentov k hodnotám podporovaným  Evanjelickou  cirkvou  a.v.  na  Slovensku, v súlade  s jej  

vnútornými predpismi. EBF  UK  poskytuje  knižničné  a  ďalšie  informačné  služby  a  vykonáva  

nakladateľskú  a vydavateľskú  činnosť,  ktorá  súvisí  predovšetkým  s vedeckou, pedagogickou   

a umeleckou činnosťou jej akademickej obce. Spolupracuje  s domácimi a  zahraničnými  teologickými  

fakultami  a  vysokými školami, vedeckými a výskumnými inštitúciami  a inými právnickými osobami  

a fyzickými osobami a vytvára podmienky pre účasť členov akademickej obce na tejto spolupráci.  

 

1.1 Vedenie EBF UK 

Vedenie EBF UK je stálym poradným orgánom dekana. Členmi Vedenia EBF UK sú dekan, 

prodekani, tajomník a predseda akademického senátu. 

 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 
 
 1. funkčné obdobie 
 
 
 
  

dekan EBF UK  
 
1. 4. 2018 – 1. 4. 2022 
 
prodekan pre vzdelávaciu činnosť 
(1. 6. 2011 – 31. 3. 2018) 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 
1. funkčné obdobie 
 
ThDr. Dávid Benka, PhD. 
 
 
 
 
 
 
1. funkčné obdobie 
2. funkčné obdobie  

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť  
(od 11. 6. 2019 – 10. 6. 2023) 
 
prodekan pre vzdelávaciu činnosť  
(od 1. 7. 2018 – 10. 5. 2019) 
 
prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky 
a rozvoj fakulty 
(1. 6. 2011 – 30. 6. 2018) 
 
1. 6. 2011 – 31. 5. 2015 
1. 6. 2015 – 31. 5. 2019 

 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 
 
1. funkčné obdobie 

 
prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky 
a rozvoj fakulty 
1. 7. 2018 – 30. 6. 2022  

  
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 
 
Ing. Samuel Láska 

predseda Akademického senátu EBF UK 
 
tajomník EBF UK 
 

Vedenie EBF UK počas roka 2019 zasadlo spolu 11 krát. Rokovania dekana EBF UK spolu 

s prodekanmi EBF UK, tajomníkom EBF UK a predsedom AS EBF UK mali ustálený priebeh –  v úvode 
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zasadnutí sa jednotliví členovia Vedenia EBF UK vyjadrovali k plneniu aktuálnych i dlhodobých úloh na 

úsekoch, za ktoré zodpovedajú. Následne sa venovali analýze činností a manažovaniu zodpovedností 

spadajúcich do nosných oblastí pôsobnosti fakulty, predovšetkým  

do oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, hospodárenia, ekonomickej politiky EBF UK, 

vnútornej legislatívy. Na zasadnutiach dominovala v prvej polovici roka príprava osláv 100. výročia 

založenia fakulty, riešenie personálnych zmien, príprava na proces pripomienkovania štandardov 

akreditácie vysokých škôl. 

 

1.2 Akademický senát EBF UK 

Akademický senát EBF UK (ďalej len „AS EBF UK“) ako orgán akademickej samosprávy 

prerokúval na svojich zasadnutiach predovšetkým návrhy vnútorných predpisov fakulty, podmienky 

a požiadavky prijímacieho konania,  personálne návrhy dekana EBF UK podliehajúce schváleniu 

AS EBF UK (návrhy na vymenovanie prodekanov EBF UK etc.). 

Zloženie AS EBF UK v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Predseda AS EBF UK: 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

 

Podpredsedovia AS EBF UK: 

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. (za zamestnaneckú časť) 

Andrej Lacko (za študentskú časť)  

 

Členovia:  

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. (od 11.12.2019) 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. (od 5. 12. 2018 – 10. 6. 2019) 

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. (do 10. 6. 2019) 

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. (od 5.12.2018) 

ThDr. Dávid Benka, PhD. (od 11.12.2019) 

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD. 

Mgr. Marek Neština, PhD. 

Timotej Devečka 

Matúš Korenko 

Patrícia-Sára Šimková 

 

Volebná a mandátová komisia AS EBF UK:  

 

Predseda: 

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.  

doc. ThDr. Peter Gažík  

Členovia: 

doc. ThDr. Sidónia Horňanová  

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.  

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD. 

Andrej Lacko 

Samuel Rusnok 

Medzi najvýznamnejšie materiály schválené na zasadnutiach AS EBF  UK v roku 2019 patrili:  
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• Výročná správa dekana EBF UK za rok 2018, 

• Kritériá a podmienky na prijatie na štúdium pre nasledujúci akademický rok, 

• Výška školného pre nasledujúci akademický rok, 

• Systematizácia pracovných miest, rozpočet EBF UK... 

Podrobnosti o zasadnutiach AS EBF UK sú uvedené v zápisniciach na webovom sídle EBF UK 

https://www.fevth.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat-ebf-uk/dokumenty-akademickeho-senatu-ebf-

uk/ 

 

1.3 Vedecká rada EBF UK 

Vedecká rada EBF UK (ďalej len „VR EBF UK“): 

• prerokúva dlhodobý zámer EBF UK v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy, 

• pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň EBF UK vo vzdelávacej činnosti a v oblasti 

vedy, techniky alebo umenia, 

• schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy podľa § 33 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých 

školách po prerokovaní akademickým senátom fakulty, 

• hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky 

alebo umenia, 

• prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent  

a kritériá na získanie titulu profesor, 

• prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku, 

• prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy na vymenovanie profesorov, 

• prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy všeobecné kritériá  

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte, 

• prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy konkrétne podmienky výberového 

konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 

• prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy dekana na obsadenie 

funkcií hosťujúcich profesorov, 

• schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty  

• schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné 

programy uskutočňované na fakulte, schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium. 

 

Predsedom Vedeckej rady EBF UK je dekan. Ďalšími členmi VR EBF UK sú významní odborníci 

z  oblastí, v ktorých EBF UK uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu 

tvorivú činnosť. Členmi VR EBF UK sú z titulu svojej funkcie spravidla prodekani EBF UK.  

Pri vymenúvaní členov VR EBF UK dekan zohľadňuje primerané zastúpenie všetkých skupín študijných 

odborov a zameranie jednotlivých katedier a pracovísk EBF UK. Členov VR EBF UK vymenúva  

a odvoláva dekan po schválení AS EBF UK. 
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Predseda: 

Mgr. Milan Jurík, PhD.      

 

Členovia: 

prof. ThDr. Juraj Bándy 

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo 

prof. Mgr. František Ábel, PhD.   (do 26.2.2019)  

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.  (od 11. 6. 2019) 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

Mgr. Marek Neština, PhD. 

 

Odborníci z praxe: 

JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA. LL.M 

doc. Ing. Helena Schurmann, PhD. 

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. 

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. 

Mgr. Ivan Eľko      (od 1.7.2019)  

 

VR EBF UK zasadala v roku 2019 dvakrát: 15.3.2019 a 8.11.2019.   

 

1.4 Disciplinárna komisia fakulty pre študentov 

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných 

v študijných programoch uskutočňovaných na EBF UK. Disciplinárna komisia fakulty pre študentov 

v roku 2019 neprerokúvala žiaden disciplinárny priestupok.  

Predseda: 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Členovia: 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 

doc. Mgr. JUDr. Martin Turčan, PhD. – za študentskú časť akademickej obce 

Jana Hašková – za študentskú časť akademickej obce 

Funkčné obdobie disciplinárnej komisie pre študentov: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022. 
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 1.5 Súčasti EBF UK 

 

Katedry a inštitúty 

 

Katedra cirkevných dejín (KCD) vedením katedry poverený Mgr. Radoslav Hanus, PhD.  
  
Katedra Novej zmluvy (KNZ) vedením katedry poverený prof. Mgr. František Ábel, PhD. 
 
Katedra Starej zmluvy (KSZ) vedením katedry poverená doc. ThDr. Sidonia Horňanová,  
 PhD. 
 
Katedra praktickej teológie (KPT) vedením katedry poverený Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo 
 
Katedra systematickej teológie (KST)  vedením katedry poverený prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. 

theol. 
 
Inštitút kontextuálnej teológie (IKT)  vedením poverený prodekan pre vedeckú činnosť, rozvoj  

a zahraničné vzťahy Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.  
 

 

Pracoviská 

Akademická knižnica EBF UK Bc. Terézia Juríková, vedúca knižnice  
   

  
Dekanát EBF UK  
  
Teologický domov ECAV pri EBF UK Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., spirituálka 
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2 Vzdelávanie 

 

Na EBF UK sú rovnako ako na všetkých ostatných fakultách UK naplno implementované závery 

Bolonskej deklarácie v zmysle vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). 

Viacstupňové štúdium sa realizuje ako bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke tri a štyri roky, 

magisterské so štandardnou dĺžkou štúdia dva a tri roky, spojené magisterské štúdium so štandardnou 

dĺžkou päť rokov a doktorandské so štandardnou dĺžkou štúdia tri a štyri roky, podľa príslušného 

študijného programu a formy štúdia. Fakulta má v  zmysle rozhodnutia č.: 2015-18766-15A0 zo dňa 

30.10.2015 priznané práva udeľovať zodpovedajúci akademický titul absolventom vo všetkých doposiaľ 

uskutočňovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch  

ako i v novoakreditovaných študijných programoch v rámci študijného odboru evanjelická teológia. 

Taktiež má fakulta v zmysle rozhodnutia č.: 2016-22164/39893:3-15AO zo dňa 29. septembra 2016 

priznané práva udeľovať zodpovedajúci akademický titul absolventom vo všetkých doposiaľ 

uskutočňovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch v rámci študijného odboru 

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. 

Na základe bilaterálnych dohôd s viacerými fakultami EBF UK od akademického roku 2017/2018 

spolupracuje v rámci uskutočňovania medzifakultných učiteľských študijných programov s Filozofickou 

fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK, Fakultou telovýchovy a športu a zároveň čiastočne 

obmedzila spoluprácu s Pedagogickou fakultou UK. Novoprijatí študenti sú prijímaní na študijné 

programy uskutočňované v spolupráci Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK,  študenti 

vyšších ročníkov dokončujú svoje štúdium v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK. 

 

2.1 Študijné programy 

Fakulta ponúkala v roku 2019 záujemcom o štúdium v bakalárskom, magisterskom  

a doktorandskom stupni spolu v 12 študijných programov, v ktorých má priznané právo udeľovať 

príslušný akademický titul. Ponuka štúdia sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenila a počet 

študijných programov je rovnaký. EBF UK v Bratislave je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, 

najstaršej a najväčšej univerzity na Slovensku, avšak aj na nás dolieha celoslovenský trend poklesu 

záujmu o štúdium v oblasti humanitných vied, ktorý už i tak dosahuje veľmi nízke hodnoty.  

Informácie o možnostiach štúdia na EBF UK v Bratislave v akademickom roku 2019/2020 mohli 

záujemcovia získať na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk) či portáli vysokých škôl 

(www.portalvs.sk). Zástupcovia fakulty sa v rámci zvýženia propagácie štúdia na EBF UK tiež zúčatnili 

nasledovných akcií: 

• 24. – 26. 9. 2019 – XXIV. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného  vzdelávania  

v Incheba Expo Bratislava 

• 22. – 25. 10. 2019 – Veľtrh Gaudeamus – Akademia 2019 v Brne v priestoroch Brnenského 

výstaviska 
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• 5. 11. 2019 – Celouniverzitný deň otvorených dverí, pilotný projekt iniciovaný Bratislavským 

samosprávnym krajom 

• Január – február 2020 – Kam na Vysokú – RoadShow 2020 

 

Štúdium bolo propagované i formou inzertných oznamov v EPST, Evanjelickom východe  

ako i na stránke www.ecav.sk, www.evanjelik.sk, ale taktiež prostredníctvom komunitného webového 

systému Facebook (www.facebook.com), kde má fakulta vytvorený vlastný profil.  

 

V akademickom roku 2019/2020 fakulta prijímala uchádzačov na nasledovné študijné programy: 

Bakalárske štúdium (I. stupeň): 

• učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry, 

nemeckého  jazyka a literatúry, anglického jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, 

histórie, filozofie – programy  uskutočňované v spolupráci s Filozofickou fakultou UK; 

učiteľstvom geografie – program uskutočňovaný v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK; 

učitelstvom telesnej výchovy – program sa uskutočňovaný v spolupráci s Fakultou telesnej 

výchovy a športu. Všetky študijné programy sú 3-ročné študijný v dennej forme štúdia. 

• evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, 3-ročný študijný program v dennej forme  

a 4-ročný študijný program v externej forme štúdia 

Spojené magisterské štúdium (I. a II. spojený stupeň): 

• evanjelická teológia – 5-ročný študijný program v dennej forma štúdia 

Magisterské štúdium (II. stupeň): 

• učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, nemeckého 

jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky – programy uskutočňuje fakulta v spolupráci  

s Pedagogickou fakultou UK, 2-ročný študijný program, denná forma štúdia 

• evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci – 2-ročný študijný program  

v dennej forme a 3-ročný študijný program v externej forme štúdia 

Doktorandské štúdium (III. stupeň): 

• evanjelická teológia, 3-ročný študijný program v dennej forme a 4-ročný študijný program 

v externej forme štúdia v slovenskom jazyku 

• evanjelická teológia, 3-ročný študijný program v dennej forme a 4-ročný študijný program 

v externej forme v anglickom jazyku 

 

Tabuľka 1: Počty akreditovaných študijných programov na EBF UK v r. 2019 

 Fakulta Bakalárske Magisterské Doktorandské Spolu 

EBF UK 
denné / externé denné / externé denné / externé denné / externé 

2 / 1 4 / 1 2 / 2 8 / 4 
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2.2 Študenti 

Na EBF UK študovalo v roku 20191 vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárskom, magisterskom 

a doktorandskom štúdiu) 56 študentov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol počet študentov 

celkovo o 16. Medziročný pokles študentov už niekoľko rokov po sebe signifikuje dlhodobejší trend 

nepriaznivého vývoja daného ukazovateľa na celej UK. 

 
Graf 1: Vývoj počtu študentov podľa študijných programov v období rokov 2014 – 2019 

 

 

Tabuľka 2: Počet študentov na jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia k 31. 10. 2019 

Fakulta Bakalársky Magisterský Doktorandský Spolu 

EBF UK 2 46 8 56 

 

Z hľadiska uprednostňovanej formy štúdia (t.j. denné štúdium) študovalo na EBF UK v roku 

2019 v dennej forme 54 študentov, vrátane 8 študentov cudzincov z Českej republiky, Srbska  

a Rumunska. V externej forme študovali na EBF UK 2  študenti. Z celkového počtu študentov bolo 29 

žien. 

 
 

1 Pozn.: Počty študentov sú uvádzané k 31. 10. 2019, t.j. k dátumu, ku ktorému fakulta vypĺňa štatistické výkazy 

pre Centrum vedecko-technických informácií SR, Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania 

MŠVVaŠ SR. 

EVT
Soc.

pomoc
(D)
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spolu

RSP (D) RSP (E)
RSP

spolu

Učiteľsk
é

progra
my

EVT
PhD (D)

EVT
PhD (E)

EVT
PhD

spolu
SPOLU

2015 53 10 7 17 18 9 27 10 8 2 10 117

2016 54 9 4 13 14 5 19 7 7 2 9 102

2017 48 7 4 11 8 0 8 6 8 1 9 82

2018 46 2 0 2 9 0 9 4 9 1 10 71

2019 36 0 0 0 9 0 9 3 6 2 8 56
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Graf 2: Celkový počet študentov na EBF UK k 31. 10. 2019, z toho žien a cudzincov 

 
 
 
Tabuľka 3: Počty študentov podľa stupňa a formy štúdia na EBF UK  

Fakulta 

Bc. Mgr.  PhD. 

Spolu denné 
ext. 

denné 
ext. 

denné 
ext. 

SR zahr. SR zahr. SR zahr. 

EBF UK 2 0 0 40 6 0 4 2 2 56 

 

1. a 2. stupeň štúdia 

V roku 2019 bolo na prvom, druhom a spojenom stupni štúdia zapísaných 48 študentov,  

čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 13 študentov. V dennej forme štúdia študovalo 

48 študentov, v externej 0. 

Tabuľka 4: Počet študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. v spojenom stupni štúdia  
 Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

Spolu 
Fakulta 1. stupeň 

2. + 

spojený 

stupeň 

spolu 1. stupeň 

2. + 

spojený 

stupeň 

spolu 

EBF UK 2 46 48 0 0 0 48 

 

 

 

3. stupeň štúdia 

V roku 2019 bol na doktorandské štúdium prijatý 1 nový študent, čo je rovnaký počet  

ako v roku 2018. Celkom študovalo v roku 2019 doktorandskom štúdiu 8 študentov, čo je v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom pokles o 2 študentov. V dennom doktorandskom štúdiu v roku 2019 študovalo 

na EBF UK 6 študentov, z toho 2 zahraniční. V externej forme štúdia študovali 2 študenti.  
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Tabuľka 5: Počet študentov doktorandského štúdia 

Fakulta Interní Externí Spolu 

EBF UK 6 2 8 

 

Rigorózne konanie 

Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul „magister“ v študijnom odbore 

evanjelická teológia alebo v príbuznom študijnom odbore môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej 

súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Rigorózne konanie je plne v kompetencii fakulty, rigorózne 

diplomy si absolventi preberajú v dvoch termínoch na slávnostnej promócii v Aule UK. Rigorózne 

konanie v roku 2019 neukončil na EBF UK žiadny absolvent. 

Tabuľka 6: Rigorózne konanie na EBF UK v r. 2019 

Fakulta 
Počet rigoróznych 

doktorov 

Počet študijných 

odborov 

Udeľovaný 

akademický titul          

v skratke 

EBF UK 0 0 ThDr. 

 

Za jeden z charakteristických ukazovateľov vysokej školy sa považuje pomer medzi počtom 

študentov a počtom učiteľov. V dôsledku medziročného poklesu počtu študentov poklesol aj priemerný 

podielový ukazovateľ za EBF UK medziročne z úrovne 5,92 v roku 2018 na 4,27 v roku 2019. 

 

Tabuľka 7: Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na jednotlivých fakultách UK k 31. 10. 2019 

Fakulta 
Počet študentov v 1., 2. a 3. 

stupni VŠ vzdelávania 

Evidenčný počet VŠ 

učiteľov za rok 2019 

Počet študentov na 

jedného učiteľa 

EBF UK 56 13,13 4,27 

 

Graf 3: Vývoj počtu študentov na jedného učiteľa v období rokov 2014 – 2019 
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2.3 Akademická mobilita študentov 

V rámci multilaterálnych zahraničných vzťahov sa EBF UK  zapája do programov centrálnej 

Európy ako napr. CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, ako aj do programov Európskej únie. V roku 

2015 program Erasmus+ nahradil zaniknutý program LPP/ERASMUS a spojil tak pod jednu hlavičku 

súčasné iniciatívy Programu celoživotného vzdelávania. S potešením môžeme konštatovať značný 

nárast mobilít v akademickom roku 2018/2019.  

 

2.4 Prijímacie konania 

Záujem o štúdium na EBF UK v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia 

vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo na akademický rok 2019/2020 spolu 25.  

Z celkového počtu prihlásených uchádzačov sa zúčastnili prijímacieho konania iba uchádzači 

o doktorandské štúdium (1). Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium  

v akademickom roku 2019/2020 v žiadnom bakalárskom ani magisterskom študijnom programe 

nepresiahol kapacitné možnosti daného študijného programu, boli všetci uchádzači, ktorí splnili 

požiadavky v zmysle § 56 ods. 1 a 2 zákona vysokých školách (t.j. na základe predložených dokladov 

o predchádzajúcom požadovanom ukončenom vzdelaní) prijatí bez prijímacích skúšok. 

V bakalárskom a spojenom magisterskom štúdiu bolo registrovaných 15 prihlášok v dennej 

a externej forme štúdia, počet prijatých 11, z nich bolo 10  zapísaných do 1. roka štúdia. 
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Tabuľka 9: Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom prvom a druhom stupni štúdia  
na EBF UK  

Študijný 

program 
Počet prihlášok 

Počet 

zúčastnených 
Počet prijatých 

Žia-

dosti* 
Počet zapísaných 

Forma denné ext. spolu denné ext. spolu denné ext. spolu spolu  denné ext. Spolu 

evanjelická 

teológia 
6 0 6 

Bez prijímacej skúšky 

6 0 6 0 5 0 5 

evanjelická 

teológia so 

zameraním 

na sociálnu 

pomoc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

učiteľstvo 

náboženskej 

výchovy 

2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 

Spolu  8 0 8 8 0 8 0 7 0 7 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

V  magisterskom štúdiu boli registrované 2 prihlášky v dennej forme štúdia, počet prijatých 2,   

zapísaných do 1. roka štúdia 2. 

 

Tabuľka 10: Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK  

Študijný 

program 
Počet prihlášok 

Počet 

zúčastnených 
Počet prijatých 

Žia-

dosti* 
Počet zapísaných 

Forma denné ext. spolu denné ext. spolu denné ext. spolu spolu  denné ext. Spolu 

evanjelická 

teológia so 

zameraním 

na riadenie 

sociálnej 

pomoci 

2 0 2 

bez prijímacej skúšky 

2 0 2 0 2 0 2 

učiteľstvo 

náboženskej 

výchovy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

V  doktorandskom štúdiu bola registrovaná 1 prihláška v  externej forme štúdia, počet prijatých 1, 1 

zapísaný do 1. roka štúdia. 
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Tabuľka 11: Prehľad prijímacieho konania v doktorandskom stupni štúdia na EBF UK  

Študijný 

program 
Počet prihlášok 

Počet 

zúčastnených 
Počet prijatých 

Žia-

dosti* 
Počet zapísaných 

Forma denné ext. spolu denné ext. spolu denné ext. spolu spolu  denné ext. Spolu 

evanjelická 

teológia  
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

 

2.5 Absolventi 

Vysokoškolské štúdium na EBF UK v Bratislave ukončilo 13 absolventov vo všetkých stupňoch 

vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získali 10, titul „bakalár“ 1 a akademický titul 

„philosophiae doctor“ získal 2 absolventi. Z celkového počtu ukončili štúdium s vyznamenaním 5 

študenti. 

V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium 9 

absolventov, čo je o 2 viac ako v minulom roku. V bakalárskom študijnom programe učiteľstvo 

náboženskej výchovy v kombinácii neukončili štúdium žiadni absolventi, v magisterskom študijnom 

programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii ukončila štúdium 1 absolventka, čo je o 1 menej 

ako v prechádzajúcom roku. V bakalárskom študijnom programe evanjelická teológia so zameraním  

na sociálnu pomoc ukončil štúdium 1 absolventi, čo je o 5 menej ako v predchádzajúcom roku.  

V magisterskom študijnom programe evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci 

neukončili štúdium  žiadni absolventi, čo je o 5 menej ako v predchádzajúcom roku.  

Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia sa uskutočnila 11. júla 

2019 o 15:00 hod. v aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí. Promócii 

predsedal rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Tabuľka 12: Absolventi EBF UK v roku 2019 k 31. 12. 2019 

  Denné Externé  

Zahraniční 

 z celkového 

počtu 

Spolu 

Bc.  1 0 0 1 

Mgr.  1 0 0 1 

Bc. + Mgr.  9 0 2 9 

PhD. 2 0 0 2 

EBF UK spolu 16 5 2 13 
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Graf 4: Vývoj počtu absolventov EBF UK v jednotlivých stupňoch štúdia v  rokoch 2014 – 2019  

 
 

2.6 Úspechy študentov  

Akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého 

štúdia s udelením motivačného štipendia v roku 2019 nebola udelená žiadnemu absolventovi.  

Na základe návrhu dekana EBF UK  bola udelená jednému študentovi udelená Cena rektora UK  

za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s udelením motivačného štipendia vo výške 365 eur.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bola 1 študentovi udelená Akademická pochvala 

rektora za vzornú reprezentáciu univerzity doma i v zahraničí spojená s priznaním motivačného 

štipendia vo výške 365 eur. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil dekan fakulty udelil 

jednorazové štipendium 17 študentom v celkovej výške 880 eur. 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom 

akademickom roku bolo v zmysle platného štipendijného poriadku UK priznané 4 študentom v celkovej 

výške 3 636 eur. Peressényho štipendium zo základiny Samuela a Žofie Peressényovcov,  

ktoré spravuje Evanjelická cirkev bolo udelené  4 študentom EBF UK.   

 

2.7 Oslavy jubilea – 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania 

 23. – 25. októbra 2019 sa na EBF UK konali oslavy stého výročia založenia Evanjelickej 

teologickej akadémie, ktorá bola priamou predchodkyňou dnešnej Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. EBF UK tak dĺžkou svojho pôsobenia patrí medzi najstaršie z fakúlt 

Univerzity Komenského v Bratislave, avšak po svojom založení nebola do zväzku fakúlt Univerzity 

Komenského začlenená.  
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 Oslavy začali v stredu 23. októbra 2019 slávnostnými akademickými službami Božími, na 

ktorých kázal dekan EBF UK Milan Jurík. V podvečer odznela prednáška doktora Radoslava Hanusa 

(Katedra cirkevných dejín) – Cesty vzniku a pôsobenie EBF UK v 20. storočí. Po nej bola slávnostne 

uvedená premiéra filmového dokumentu Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 

ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave a 100. výročia 

založenia Evanjelickej teologickej akadémie. O 18.00 hodine sa v aule EBF UK uskutočnilo slávnostné 

zasadnutie akademickej obce EBF UK, za účasti vzácnych hostí – prorektoriek Univerzity Komenského 

JUDr. Jany Duračinskej, PhD. a RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD., štátneho tajomníka Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Petra Krajňáka, vedúceho cirkevného odboru Ministerstva 

kultúry SR JUDr. Jána Jurana, zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, biskupky 

Slovenskej synody Zion p. Wilmy Kucharek, dekana pražskej Evangelickej teologickej fakulty Univerzity 

Karlovej v Prahe, dekana TF UJŠ v Komárne Attilu Lévai, dekanov a prodekanov fakúlt Univerzity 

Komenského v Bratislave a ďalších vzácnych hostí.  

Dekan fakulty pri tejto príležitosti udelil vybraným osobnostiam a partnerským inštitúciám pamätné 

a ďakovné listy. Oslavy pokračovali v ďalších dvoch dňoch medzinárodnou vedeckou konferenciou „100 

rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku“. Súčasťou osláv boli aj výstavy – 

putovná výstava Múzea SNP v Banskej Bystrici „Anna Frank“ a vernisáž obrazov kovačičského maliara 

Jána Glózika.  
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3 Veda a výskum 

 
 

EBF UK ako súčasť najstaršej a najväčšej štátnej Univerzity Komenského v Bratislave sa aktívnym 

a výrazným spôsobom zapájala v roku 2019 do vedecko-výskumnej činnosti. Celkovo úspešne 

riešených bolo 5 paralelne prebiehajúcich vedeckých projektov získaných z Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja (APVV), Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) a Kultúrnej a 

edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). V roku 2019 začali riešitelia pracovať na novom 

projekte VEGA 1/0261/19 (Dr. Neština). V tom istom roku bol zároveň podaný a schválený ďalší nový 

projekt VEGA 1/0746/20 (doc. Horňanová) so začiatkom riešenia v roku 2020. V roku 2019 boli podané 

dva nové APVV projekty (prof. Ábel, doc. Valčová). 

 Významným pokrokom v oblasti internacionalizácie EBF UK, ktorý nadviazal na minuloročné 

úspešné konferencie, boli najmä 2 medzinárodné konferencie „Paul’s Message and Jewish 

Eschatological Notions Concerning Israel’s Role Towards the Nations“ a „100 Years of Evangelical 

Theological Education in Slovakia“, ďalej III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium „Imago 

Dei ako filozofický a teologický pojem“ a konferencia „Luther: včera a dnes“. Konferencie (spolu 4) 

výrazným spôsobom posilnili ďalší plánovaný nárast vedeckých aktivít EBF UK v roku 2019.  

 

Informácie týkajúce sa kvality humanitne zameraných vied sú dostupné online: 

- predátorské časopisy 

- úloha monografie v humanitných vedách 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/kvalita-humanitnych-vied/ 

 

3.1 Vedecké projekty a granty 

V priebehu roka 2019 participovalo 11 riešiteľov EBF UK na 5 vedeckých projektoch, teda o 1 

riešiteľa viac ako v uplynulom kalendárnom roku. Projekt VEGA 1/0700/16 Katedry Starej zmluvy bol 

nahradený novým schváleným projektom VEGA 1/0261/19 so začiatkom riešenia v roku 2019, ktorý sa 

rieši v rámci Inštitútu kontextuálnej teológie (IKT) a ktorého hlavným riešiteľom je Dr. Neština. Projekt 

APVV-15-0280, ktorého hlavným riešiteľom bol prof. Batka, bol v polovici roka 2019 úspešne ukončený. 

Z celkových 5 vedeckých projektov boli členovia IKT zapojení do 3 vedeckých projektov, pričom 

vo všetkých prípadoch boli zároveň aj hlavnými riešiteľmi. 1 člen Katedry Novej zmluvy a 1 člen Katedry 

systematickej teológie boli hlavnými riešiteľmi 2 ďalších vedeckých projektov. 3 doktorandi boli zapojení 

do riešenia v 3 vedeckých projektoch. Do vedeckých projektov v rokoch 2018 a 2019 boli zapojení 

členovia všetkých katedier a inštitútu až na Katedru cirkevných dejín.  

 

1) APVV-15-0280 – Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov z pohľadu 

súčasného výskumu (Batka – hl. r., Ábel – zast., Prihracki, P.-A., Kováč) 

2) APVV-16-0330 – Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr 

(Nicák – hl. r., Batka – zast., Jurík, Benka, Neština, Guldanová) 
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3) VEGA 1/0103/18 – Pavol v kontexte judaizmu – nové perspektívy na Pavla (Ábel – hl. r.) 

4) VEGA 1/0261/19 – Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie 

verejného rozumu Johna Rawlsa (Neština – hl. r., Belanji Biela – zast., Benka, Belanji) 

5) KEGA 085UK-4/2018 – Učebnica sýrsko-aramejského jazyka (Nicák – hl. r., Benka) 

 
V roku 2019 boli podané 2 nové APVV granty. Taktiež bol podaný a schválený 1 nový VEGA 

grant: 

 

1) APVV-19-0330 – Interreligiózna koexistencia a marginalizácia minorít (Ábel – hl. r., Nicák – 

zast., Peres, Horňanová, Benka, Jurík, Prihracki, M., Kapitáňová) 

2) APVV-19-0333 – Ľudské práva z hľadiska teologickej antropológie (Valčová – hl. r., Batka – 

zast., Turčan, Neština, Belanji Biela, Belanji) 

3) VEGA 1/0746/20 Hebrejská Kniha Ester historických, teologických a kultových súvislostiach 

(Horňanová – hl. r.) 

V roku 2019 boli riešené 2 Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK: 

 

1) Grant UK/430/2019 – Večera Pánova v službe obnovy (Sabol) 

2) Grant UK/332/2019 – Apokalypticizmus a mysticizmus v Kumráne (Kapitáňová) 

 

V roku 2019 bol podaný Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK: 

 

1) Grant UK/140/2020 – Výskyt konceptu milosti v Evanjeliu podľa Matúša a jeho rola na 

eschatologickom súde (Prihracki, M.) 

 
 
Popis vedeckých projektov riešených na EBF UK 
 

VEGA 1/0261/19 – Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie 

verejného rozumu Johna Rawlsa  

Doba riešenia projektu: 2019 – 2021  

 

Projekt sa zaoberá náboženskou argumentáciou v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie 

verejného rozumu, ktorú predložil John Rawls ako súčasť dobre usporiadanej ústavno-demokratickej 

spoločnosti. Túto koncepciu, respektíve ideu, rozpracoval najmä v monografii Politický liberalizmus 

(1996) a v štúdii Revidovaná idea verejného rozumu (1999). Hlavným cieľom projektu je analyzovať 

metodologicko-etické východiská koncepcie verejného rozumu v politickom liberalizme. Na tento cieľ 

slúži skúmanie uplatnenia náboženskej argumentácie v rámci verejného rozumu. Hypotéza, ktorá bola 

v projekte stanovená, je nasledujúca: koncepcia verejného rozumu dokáže riešiť konflikt medzi 

liberálnymi demokraciami a náboženstvom len v určitom vopred stanovenom rozsahu. Tento rozsah je 

ohraničený metodologickými a eticko-antropologickými východiskami Rawlsovej koncepcie politického 
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liberalizmu a verejného rozumu. Koncepcia verejného rozumu tak predstavuje konkrétny dôsledok 

určitej liberálnej koncepcie osôb ako slobodných a rovných. 

 

Riešiteľský kolektív: 

Mgr. Marek Neština, PhD.    (hlavný riešiteľ) 

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD.   (zástupca hlavného riešiteľa) 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Mgr. Ivan Belánji 

 

Nové podané vedecké projekty: 

  

APVV-19-0330 – Interreligiózna koexistencia a marginalizácia minorít 

 

Predložený projekt: Interreligiózna koexistencia a marginalizácia minorít, predstavuje varietu 

interdisciplinárnych perspektív na skúmané fenomény koexistencie a marginalizácie z hľadiska 

diferentných historických období, z ktorých každé vystihuje špecifické sociálno-náboženské, kultúrno-

literárne a cirkevno-politické milieu. V rámci projektu sú analyzované nielen historické pramene 

judaizmu a kresťanstva intertestamentárneho obdobia (1. stor. ante–1. stor. post.) v ich interreligióznom 

prostredí (Palestína), ale aj pramene tzv. „orientálnej antiky“ a „sýrskej renesancie“ (Mezopotámia; 5. a 

13. stor.), a významné hymnologické diela z obdobia zásadných konfesionálnych zmien (Európa; 16.– 

18. stor.) za účelom skúmania sociálno-náboženského postavenia a úloh marginalizovaných minorít v 

majoritnej spoločnosti (perzekúcie v Perzskej ríši, protireformácia), v ktorej dominuje odlišné štátne 

náboženstvo alebo konfesia (zoroastrizmus, kult rímskych cisárov, islam, konfesionálne spory v 

Habsburskej monarchii). Vedecký kolektív Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave (EBF UK) pozostáva z 8 riešiteľov (Ábel, Benka, Horňanová, Jurík, Kapitáňová, Peres, 

Prihracki M., Nicák), čím je vytvorený priestor pre kooperáciu Katedry Starej zmluvy, Katedry Novej 

zmluvy, Katedry praktickej teológie a Inštitútu kontextuálnej teológie. 

 

Riešiteľský kolektív: 

prof. Mgr. František Ábel, PhD.    (hlavný riešiteľ) 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.   (zástupca hlavného riešiteľa) 

prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD. 

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

Mgr. Michaela Prihracki 

Mgr. Simona Kapitáňová 
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APVV-19-0333 – Ľudské práva z hľadiska teologickej antropológie 

 

Interdisciplinárny projekt „Ľudské práva z hľadiska teologickej antropológie“ vytvára vedecký 

priestor pre prienik pôsobnosti 6 riešiteľov (Batka, Belanji, Belanji Biela, Neština, Turčan, Valčová) a 

prepája tak v rámci jedného pracoviska, ktorým je Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, činnosť Katedry systematickej teológie, Katedry praktickej teológie a Inštitútu 

kontextuálnej teológie za účelom ďalšieho prehlbovania odbornej domácej a zahraničnej spolupráce a 

tiež s cieľom prispieť k danej problematike relevantným hlasom v rámci medzinárodnej vedeckej 

diskusie. V ostatnom období pozorujeme snahy o presadenie relevantnosti a najmä efektívneho 

dodržiavania a uplatňovania ľudských práv v európskom priestore. Vzhľadom na židovsko-kresťanské 

historické dedičstvo modernej „sekulárnej“ Európy vnímame potrebu skúmania a ohraničenia danej 

problematiky z hľadiska teologickej antropológie, ktorá odkrýva korene a vývin problematiky ľudských 

práv pevne ukotvených v základných oblastiach kresťanskej teológie. V čase re-definovania kresťanskej 

identity a vôbec úlohy kresťanstva v európskom priestore je určite potrebné skúmať pôvodné kresťanské 

zdroje definujúce hodnotu života človeka a význam a zmysluplnosť práv ľudskej bytosti ako takej s 

priamymi dôsledkami pre oblasť sociálno-spoločenskú a najmä etickú rovinu ľudského spolužitia v 

súčasnej slovenskej/európskej spoločnosti.   

Cieľom projektu je tak kritická analýza koreňov, vývoja a súčasných trendov teologickej 

antropológie v kresťanskom teologickom kontexte a následná reflexia o tom, ako by zistené skutočnosti 

mohli prispieť do spoločensko-politického diskurzu o ľudských právach v kontexte súčasných etických 

výziev.  Konkrétne sa tieto výzvy týkajú takých etických problémov, ktoré bezprostredne súvisia s 

interpretáciou ľudských práv akú sú napríklad právo na manželstvo, potraty, eutanáziu, ale aj etické 

otázky spojené s pokusmi o „vylepšenie“ ľudského druhu modernými technológiami (transhumanizmus), 

či výzvy formulované hnutiami, ktoré sa usilujú decentrovať súčasnú, antropocentrickú ekológiu bytia a 

zaviesť dobu tzv. „posthumanizmu.“ Takisto sa projekt bude venovať aj konkrétnym právnym, politickým 

a spoločenským problémov, ktoré nedostatočne chránia ľudské práva jednotlivcov. Projekt APVV teda 

chce pokračovať vo vývoji teologicko-filozofického uvažovania v interdisciplinárnom diskurze o ľudských 

právach a tým preukázať užitočnosť teologicko-filozofického uvažovania aj pre súčasnú kultúrno-

politickú spoločenskú situáciu. 

 

Riešiteľský kolektív: 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.   (hlavný riešiteľ) 

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr.theol.   (zástupca hlavného riešiteľa) 

doc. JUDr. Martin Turčan, PhD. 

Mgr. Marek Neština, PhD. 

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD. 

Mgr. Ivan Belanji 

 

Informácie o vedeckých projektoch sú dostupné online: https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-

projekty/ 
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3.2 Sympóziá, konferencie, kolokviá a letné teologické akadémie 

 Na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli v roku 

2019 zorganizované 4 vedecké konferencie.  

 

1/ Konferencia: „Paul’s Message and Jewish Eschatological Notions Concerning Israel’s Role 

Towards the Nations“  

 Konferencia „Zvesť apoštola Pavla a židovské eschatologické predstavy: Poslanie Izraela voči 

národom“ sa uskutočnila na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v dňoch 

od 10. do 13. septembra 2019.  

 Konferencia je súčasťou projektu „Pavol v kontexte judaizmu – nové perspektívy na Pavla“, 

ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Slovenskej akadémie vied (VEGA 1/0103/18), a ktorého hlavným riešiteľom je pán prof. Ábel. 

Mimoriadne aktuálny vedecký projekt je zameraný na výskum Pavlovej zvesti a teológie metodikou 

„nových perspektív na Pavla“ („The New Perspective on Paul“, „Paul within Judaism“, „Paul and 

Empire“), ktoré tvoria platformu pokračujúceho výskumu Pavlovej zvesti a jeho teológie výhradne v 

kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu a jeho komplexít. Tento osobitný prístup k Pavlovi, jeho 

zvesti a teológii nadväzuje a súčasne z vedeckého hľadiska posúva ďalej prístup „Novej perspektívy na 

Pavla“ („The New Perspective on Paul“).  

 Pokračujúci výskum metodikou „nových perspektív na Pavla“ zdôrazňuje skutočnosť, že Pavol 

neopustil judaizmus, ani nezavrhol zákon (Tóru), preto jeho teologické myslenie je dôležité analyzovať 

a interpretovať výhradne v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu. Výskum metodikou „nových 

perspektív na Pavla“ tak ešte dôraznejšie ako „Nová perspektíva na Pavla“ argumentuje proti 

pretrvávajúcemu zlyhávaniu kresťanskej teológie v procese rozpoznania tejto hlavnej dimenzie Pavlovej 

zvesti, v dôsledku čoho dochádza k ignorancii alebo vylúčeniu vitálneho faktoru v zápase s 

nacionalizmom a rasizmom, ktoré tragickým spôsobom zasiahli a poznamenali kresťanstvo a judaizmus 

v minulosti, no pretrvávajú vo forme tradičných xenofóbnych a antisemitských stereotypov aj v 

súčasnosti.  

Hlavný organizátor konferencie:  

prof. Mgr. František Ábel, PhD. 

 

Spoluorganizátor konferencie: 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 

 

Organizačná, technická a iná praktická pomoc bola poskytnutá aj zo strany kolegov EBF UK: Belanji, 

Belanji Biela, Juríková, Kapitáňová, Prihracki, M., Prihracki, P.-A., Svoboda. 

 

Účasť renomovaných biblistov: 

Assoc. Prof. Dr. Anders Runneson  (University of Oslo) 

Prof. Dr. Michael Bachmann   (Universität Siegen) 

Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr   (Universität Jena) 
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Prof. Dr. Dr.h.c. Oda Wischmeyer  (Universität Erlangen) 

Prof. Dr. Loren Stuckenbruck   (Universität München) 

Univ.-Prof. Dr. Markus Öhler   (Universität Wien) 

Dr. Matthew Novenson     (University of Edinburgh) 

Prof. Dr. William S. Campbell   (University of Wales Trinity Saint David) 

Assoc. Prof. Dr. Joshua Garroway  (University of Southern California) 

Prof. Dr. Genevive Dibley   (Rockford University) 

Prof. Dr. Kenneth Atkinson   (University of Northern Iowa) 

Prof. Dr. Eric Noffke    (Facoltà Valdese di Teologia, Roma) 

Dr. Mark D. Nanos     (The University of Kansas) 

Dr. Patrick Pouchelle    (Centre Sevres - Paris) 

 

Slávnostný príhovor: 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.   prorektorka UK 

 

Informácie o konferencii boli dostupné online: 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/pauls-message-and-jewish-eschatological-notions-

concerning-israels-role-towards-the-nations/ 

 

2/ Konferencia: „100 Years of Evangelical Theological Education in Slovakia“ 

 Medzinárodná vedecká konferencia „100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na 

Slovensku“ organizovaná pri príležitosti jubilejných osláv bola interdisciplinárne zameraná a poskytla 

priestor pre kritickú reflexiu evanjelickej teológie a spirituality na Slovensku a v celosvetovom kontexte. 

Zámerom konferencie bolo zároveň poskytnúť východiskové perspektívy z hľadiska evanjelickej 

teológie v aktuálnom vedeckom diskurze. Povšimnutiahodným spomedzi pestrej zahraničnej účasti bol 

predovšetkým plánovaný vedecký príspevok celosvetovo uznávaného starozmluvníka Prof. em. Dr. 

Bernda Janowski z Univerzity v Tübingene. Konferencia sa konala pod záštitou rektora UK, prof. JUDr. 

Mareka Števčeka, PhD. 

 

Organizátori konferencie:  

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 

 

Slávnostný príhovor: 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.  prorektorka UK       

Mgr. Peter Krajňák    štátny tajomník MŠVVaŠ   

  

Účasť renomovaných teológov na konferencii: 

Prof. Dr. Philipp David    Justus Liebig University Gießen, Germany 
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Prof. Dr. Ulrich Dehn    University of Hamburg, Germany 

Dr. Jakob H. Deibl    University of Vienna, Austria 

Prof. Dr. Klaus Fitschen    Leipzig University, Germany 

Prof. Dr. Martin Heimgartner   Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Germany 

Prof. em. Dr. Bernd Janowski   Eberhard Karls University of Tübingen, Germany 

Prof. Dr. Tuija Laine    University of Helsinki, Finland   

Prof. Dr. Burkhard Nonnenmacher  Eberhard Karls University of Tübingen, Germany 

Prof. Dr. Martin Rothgangel   University of Vienna, Austria  

Prof. Dr. Stefan Schorch   Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Germany 

Prof. Dr. Dr.h.c. Hans    Schwarz University of Regensburg, Germany  

Prof. Dr. Karl Schwarz     University of Vienna, Austria 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Tamcke  Georg August University of Göttingen, Germany 

Prof. Dr. Lothar Vogel     Waldensian Faculty of Theology in Rome, Italy 

  

Informácie o konferencii s programom sú dostupné online: 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/100-rokov-evanjelickeho-teologickeho-

vzdelavania-na-slovensku/ 

 

3/ Konferencia: „Luther včera a dnes“ 

 Vedecká konferencia sa uskutočnila na pôde EBF UK dňa 20. júna 2019 v rámci projektu 

APVV-15-0280 – Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov z pohľadu súčasného 

výskumu. 

 

Hlavný organizátor konferencie:  

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

Mgr. Pavel-Andrei Prihracki 

 

Informácie o konferencii sú dostupné online: 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/luther-vcera-dnes-medzinarodna-konferencia-20-

juna-2019/ 

 

4/ Konferencia: „III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako 

filozofický a teologický pojem“ 

 Vedecké sympózium malo interdisciplinárny charakter a bolo súčasťou projektu VEGA 

1/0261/19 – „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného 

rozumu Johna Rawlsa“.  

 

Hlavný organizátor konferencie:  

Mgr. Marek Neština, PhD. 

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD. 
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Informácie o konferencii sú dostupné online: 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/iii-cesko-slovenske-filozoficko-teologicke-

sympozium-imago-dei-ako-filozoficky-a-teologicky-pojem/ 

 

Všetky informácie k akademickým podujatiam sú dostupné online: 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/ 

 

3.3 Publikačná činnosť  

Zásadný dôraz na nevyhnutné zvýšenie publikačnej činnosti, ktorá má tvoriť nezastupiteľnú 

úlohu v celkovej pracovnej náplni akademických zamestnancov EBF UK, je badateľný v prijatom 

Vnútornom predpise dekana EBF UK č. 1/2019 (www.fevth.uniba.sk – sekcia: O fakulte/Legislatíva  

a dokumenty/Vnútorné predpisy EBF UK - 2019). Vnútorný predpis č. 1/2019 je súčasťou rozvíjajúcej 

sa formy autoevaluácie na EBF UK, pričom bol prijatý nielen za účelom vytvárania spravodlivejšieho  

a férovejšieho pracovného prostredia, ale aj z dôvodu aktuálne meniacich sa požiadaviek na budúcu 

blížiacu sa akreditáciu, ktorej finálna verzia do dnešného dňa ešte nebola zo strany ministerstva 

zverejnená. 

Vzhľadom na aktuálny nízky počet študentov, ktorý kopíruje demografickú krivku v spoločnosti, 

má vedecký výkon pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti publikačnej činnosti 

rozhodujúci vplyv na výšku pridelenej finančnej dotácie EBF UK zo strany Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. Prebiehajúce a podané vedecké projekty sú dôležitým 

základom pre rozvoj EBF UK. 

Dátum poslednej možnej evidencie publikačnej činnosti sa z pôvodného termínu 31.03. posunul 

na koniec januára, t.j. 31.01. Kým celková publikačná činnosť EBF UK za rok 2018 podľa databázy 

EviPub pozostávala z 50 publikačných výstupov, ktoré boli zaevidované v 15 kategóriách, v roku 2019 

bolo celkovo zaevidovaných 32 výstupov v 14 kategóriách. Z toho 24 príspevkov pochádzalo zo strany 

pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov (spolu 14 osôb), a 8 príspevkov z pera doktorandov (8 

osôb/ +1osoba prerušené doktorandské štúdium; polovica výstupov doktorandov tvorí práca P.A. 

Prihrackého). V rámci celkového rozdielu zaevidovaných publikačných výstupov ide v roku 2019 o 

pokles v počte 26 výstupov. Systém prirodzene neeviduje publikačné výstupy zaradené do 

prebiehajúceho recenzného konania alebo výstupy nachádzajúce sa na zozname pripravovaných 

publikácií domácich a zahraničných edičných rád, v prípade ktorých sa na samotné publikovanie 

výstupu môže čakať priemerne ca. od 6 do 24 mesiacov.  

Najviac výstupov v roku 2019 bolo publikovaných v kategórii vedecké práce v ostatných 

domácich časopisoch (ADF – 5/ rovnako ako v roku 2018: 5) a odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch (BDF – 5/ o 4 menej ako v roku 2018: 9). V kategórii vedecké práce v zahraničných 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADM – 4; z toho 2x autorská 

spoluúčasť na príspevku – 40% a 20%). Nasledovala kategória príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách (AFD – 3/ o 4 menej ako v roku 2018: 7). V kategórii redakčné a zostavovateľské práce 

(FAI – 2/ o 7 menej ako v roku 2018: 9). Ostatné kategórie mali zväčša po 2 alebo 1 výstupe. 
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 Z hľadiska kvality publikačnej činnosti a výšky finančnej dotácie za publikačné výstupy je 

potešujúcou 1 zahraničná monografia (Peres), kapitola vo vedeckej monografii vydaná v domácom 

vydavateľstve (Prihracki, P.A.), 4 vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS (Ábel [100%], Nicák [100%], 2x Valčová [autorská 

spoluúčasť 40%; 20%]), 2 vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (2x Valčová [autorská spoluúčasť 20%; 20%]). V roku 2018 neboli v kategórii 

vedecké práce v časopisoch registrovaných v databáze Web of Science a Scopus publikované žiadne 

príspevky, ide preto v roku 2019 o nárast v celkovom počte 6 výstupov. 

V roku 2019 bol zaslaný do zahraničného karentovaného časopisu 1 výstup (Neština) a 1 výstup 

do domáceho karentovaného časopisu (Nicák). Významnou publikáciou bol zborník z medzinárodnej 

konferencie k Pavlovi publikovaný v americkom renomovanom vydavateľstve Lexington Books/Fortress 

Academic (Ábel), zborník z medzinárodného sympózia k 500. výročiu reformácie publikovanom v 

nemeckom vydavateľstve Lit Verlag (Nicák) a zborník Sondy do Lutherovej exegézy Listu Rimanom a 

Galaťanom (Prihracki, P.A.). 

 

Tabuľka 13: Publikačná činnosť EBF UK v roku 2019 

Kategória Názov kategórie Počet Skupina     D1 D2 

D1 

súčin 

D2 

súčin 

AAA 

Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 1 A1 1 1 1 1 

AAB 

Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 0 A1 1 1 0 0 

ABA 

Štúdie charakteru vedeckej monografie v 

časopisoch a zborníkoch vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 0 A1 0,5 1 0 0 

ABC 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 0 A1 0,1 0,1 0 0 

ABD 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

domácich vydavateľstvách 1 A1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ACB 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách  0 A2 1 0 0 0 

ADD 

Vedecké práce v domácich karentovaných 

časopisoch 0 B 1 1 0 0 

ADE 

Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch  0 D 1 1 0 0 

ADF 

Vedecké práce v ostatných domácich 

časopisoch 5 D 1 1 5 5 

ADM 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS  4 B 1 1 4 4 

ADN 

Vedecké práce v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 2    B 1 1 2 2 

AEC 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 0 D 4 4 0 0 

AED 

Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách  0 D 2 2 0 0 

AFC 

Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách  1 D 4 4 4 4 

AFD 

Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách  4 D 2 2 8 8 

BAA 

Odborné knižné publikácie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 0 A2 1 0 0 0 

BAB 

Odborné knižné publikácie vydané v domácich 

vydavateľstvách  0 A2 1 0 0 0 
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BBB 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách 

vydané v domácich vydavateľstvách  0 D 1 0 0 0 

BCI Skriptá a učebné texty  0 A2 1 0 0 0 

BDA 

Heslá v odborných terminologických 

slovníkoch a encyklopédiách vydaných v 

zahraničných vydavateľstvách  0 D 1 0 0 0 

BDE 

Odborné práce v ostatých zahraničných 

časopisoch  0 D 1 0 0 0 

BDF 

Odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch  5 D 1 0 5 0 

BEE 

Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 2 D 4 0 8 0 

BEF 

Odborné práce v domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (37) 0 D 2 0 0 0 

EAJ Odborné preklady publikácií  1 A2 1 0 1 0 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  2 0 0 0 0 0 

EDJ 

Prehľadové práce, odborné práce, preklady 

noriem; odborné preklady v časopisoch, 

zborníkoch  1 0 0 0 0 0 

FAI 

Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) 2 A2 1 0 2 0 

GHG 

Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup 1                0          0 0 0 0 

GII 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 0 0 0 0 0 0 

        

Spolu  32    40 24 

 
Z hľadiska definície skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií, ako ich určuje a pri financovaní 

vysokých škôl zohľadňuje MŠVVaŠ, by bolo možné publikačnú činnosť fakulty rozdeliť do 4 skupín:  

Skupina A1  (Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie)  

Skupina A2  (Ostatné knižné publikácie) 

Skupina B  (Publikácie v karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných  

v databázach WoS alebo Scopus – pôvodne skupina C)  

Skupina D  (Ostatné publikácie)  

 
Tabuľka 14: Porovnanie publikačnej činnosti podľa kategórií MŠVVaŠ SR 

Kategória 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skupina 

A1 
0 5 4 9 2 8 4 9 4 2 

           

Skupina 

A2  
6 8 6 10 2 12 1 10 9 3 

           

Skupina B 

(karenty) 
0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 

           

Skupina B 

(WoS a 

Scopus) 

X X X X 1 0 0 3 0 6 

           

Skupina D  70 41 64 43 88 95 42 83 25 14 

           

Spolu 76 55 76 63 93 115 47 107 39 25 
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Napriek celkovému počtu publikačných výstupov v roku 2019 (spolu 32) môže byť len 25 publikácií 

zohľadnených zo strany MŠVVaŠ v rámci udeľovania financií. Napriek výstupom nachádzajúcim sa 

priamo v procese ich publikácie je výrazne badateľný nepriaznivý pokles kvalitných vedeckých 

publikácií, ktorý bude mať dopad na financovanie EBF UK. Hore uvedená tabuľka navyše nezohľadňuje 

korekciu evidencie publikačnej činnosti zo strany Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) z 

predchádzajúcich rokov, ktorá bola diskutovaná aj na VR v roku 2019. 

 
 
Tabuľka 15: Výber publikačnej činnosti EBF UK z hľadiska významu pre financovanie a akreditáciu 

Kategória  EPČ Hodnotenie pre akreditáciu 2017 2018 

AAA Vedecká monografia - zah. A1 1 1 

AAB Vedecká monografia - dom. A1 2 3 

ADD Karent B 2 1 

ADM WoS, Scopus B 3 0 

ADF Vedecké práce D 12 5 

AFD  D 6 7 

BDF Odborné práce D 15 9 

BEF  D 37 2 

FAI Redakčné práce A2 6 9 

 

Celkový počet výstupov v kategórii A1 klesol v roku 2019 o polovicu, zo 4 (2018) na 2 publikácie (1 

akademický zamestnanec a 1 doktorand). V kategórii A2, ktorá je dôležitá z hľadiska akreditácie, nastal 

taktiež pokles o 6 výstupov na 3 evidované publikácie v roku 2019. Pokles počtu publikácií je aj v 

kategórii D, do ktorej spadajú niektoré vedecké a niektoré odborné práce. Zatiaľ čo v roku 2018 bolo 

spolu 23 výstupov v kategórii D, v roku 2019 ich bolo len 14. Potešujúcim je v každom prípade nárast 

výstupov v kategórii B, do ktorej patria vedecké publikácie registrované vo vedeckých databázach a 

predstavujú pre rozpočet EBF UK výrazný finančný prínos. 6 výstupov v kategórii B bolo však 

vyhotovených 3-mi zo 14 akademických zamestnancov. 

 

Ohlasy publikačnej činnosti 

Za rok 2019 bolo celkovo zaregistrovaných 17 ohlasov na publikačné výstupy pedagógov a vedecko-

výskumných pracovníkov EBF UK, čo predstavuje celkový pokles o 6 ohlasov v porovnaní s rokom 

2018. Celkový počet ohlasov od roku 2013 do roku 2019 je 224. 

V kategórii citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch (o1) boli 

zaevidované 2 ohlasy, teda o 1 ohlas viac ako v roku 2018. Kategória citácie v domácich publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch (o2) bol evidovaný 1 ohlas, stav vzhľadom k roku 2018 je 

nezmenený. Najväčší pokles je badateľný v kategórii citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch (o3), v ktorej bol zapísaný 1 ohlas. V roku 2018 bolo v kategórii 

o3 zaznamenaných 8 ohlasov. Najvyšší počet ohlasov 8 bol zaevidovaný v kategórii citácie v domácich 

publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (o4).  

V zahraničných publikáciách vyšli 2 recenzie (o5) a 3 recenzie v domácich publikáciách (o6). 
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Tabuľka 16: Zaregistrované ohlasy na vedeckú činnosť akademických zamestnancov EBF UK 
Kategória 

podľa EviPub 

Počet Počet Počet Počet Počet Počet 
Názov kategórie 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

o1 0 1 0 0 3 1 

Citácie v 

zahraničných 

publikáciách 

registrované v 

citačných indexoch 

o2 0 0 0 0 1 1 

Citácie v domácich 

publikáciách 

registrované v 

citačných indexoch 

o3 8 10 9 12 11 8 

Citácie v 

zahraničných 

publikáciách 

neregistrované v 

citačných indexoch 

o4 13 26 35 21 4 11 

Citácie v domácich 

publikáciách 

neregistrované v 

citačných indexoch 

o5 5 1 0 4 0 2 

Recenzie v 

zahraničných 

publikáciách 

o6 3 5 1 5 6 0 
Recenzie v domácich 

publikáciách 

Spolu 29 43 45 42 25 23   

 
 
 
 

3.4 Celofakultné hosťovské prednášky 

Dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli celofakultné hosťovské prednášky. Celkovo 

ich fakulta  zorganizovala 7. Celofakultné hosťovské prednášky sa konali v stredu popoludní o 13.00 h 

v miestnosti P1.  

 

3.5 Ostatná vedecká a odborná práca  

Členstvo v zahraničných vedeckých spoločnostiach 

• Studiorum novi testamenti societas (SNTS) (Ábel) 

• Wissenschatfliche Gesellschaft für Theologie, SRN (Bándy, Batka)  

• Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (Bándy) 

• Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum, LEKKJ, SRN (Benka) 

• Výkonná rada SLZ, Výbor pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ (Klátik) 

• predseda Výbor pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ v Ženeve (Klátik) 

• člen skupiny Svetového luteránskeho zväzu – Committee for World Service (Klátik) 
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• predseda Pracovné spoločenstvo diasporálnych diel v Európe (Klátik) 

• Člen medzinárodnej výskumnej skupiny Rewritten Bible Network (Nicák) 

• Členstvo v komisii pre Humanitné a spoločenské vedy Univerzity Karlovej v Prahe,  

pre hodnotenie projektov (Ábel, Batka, Prostredník) 

Členstvo vo vedeckých a odborných inštitúciách 

• Etická komisia Ministerstva zdravotníctva SR (Batka) 

• Prezídium Matice slovenskej (Filo) 

• Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave (Gažík)    

• Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku (Horňanová) 

• Rada pre kvalitu UK v Bratislave (Ábel) 

• Slovenská biblická spoločnosť – Teologická komisia NZ (Ábel) 

• Ústredná predmetová komisia pre predmet Náboženská výchova v Štátnom pedagogickom 

ústave  v Bratislave (Jurík) 

• Koordinátor grantu EU Bildung für Ehrenamtliche in Kultur-und religionssensibler Begleitung 

von Migrantinnen und Flüchtlingen (Filo) 

• Odborná komisia pre celoslovenské kolo olympiády z predmetu evanjelické náboženstvo 

(Horňanová) 

• Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov (Šaray) 

• Štúrova spoločnosť (člen predsedníctva Ábel) 

• Predseda, Ekumenická rada cirkví v SR (Klátik) 

• zástupca EBF UK v Rade vysokých škôl SR (Jurík) 

 

Členstvo v redakčných radách a práca vo vedeckých a odborných časopisoch 

• Predseda Redakčnej rady, Testimonia theologica (Nicák) 

• Editor-in-chief, Testimonia theologica (Biela) 

• Editor, Testimonia theologica (Batka, Turčan) 

• Technický editor, Testomonia theologica (Svoboda) 

• Redakčná rada, Testimonia theologica (Ábel, Bándy, Batka, Gažík, Prostredník) 

• Redakčná rada, Encyclopaedia Beliana (Bándy) 

• Redakčná rada, Naša Univerzita (Biela) 

• Redakčná rada Teologicky časopis Fórum pre kresťanský dialóg, TF TU v Trnave (Horňanová) 

• Misiologické Fórum, Stredoevropské centrum misijných studií, Praha (Jurík) 

• Šéfredaktor, Služba Slova, homiletický časopis ECAV (Klátik) 

• Editorka, Služba Slova, homiletický časopis ECAV (Valková-Krišťáková)  

• Redakčná rada, Služba Slova, homiletický časopis ECAV (Horňanová) 

• Šéfredaktor, Cirkevné listy (Klátik) 

• Zástupkyňa šéfredaktora, Cirkevné listy (Valková-Krišťáková)  
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Členstvo vo vedeckej rade externej inštitúcie 

• Vedecká rada Teologickej fakulty Husovej teologickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe (Filo) 

• Vedecká rada Prešovskej univerzity (Filo)  

• Vedecká rada Reformovaná teologická fakulta UJS Komárno (Bándy) 

• Vedecká rada Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (Klátik) 

Členstvo v grémiách ECAV 

• Vieroučný výbor ECAV na Slovensku (Bándy – predseda, Horňanová, Klátik) 

• Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku (Juríková –  predsedníčka, Šaray) 

• Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku (Jurík) 

• Komisia pre kaplánske skúšky (Klátik)  

• Komisia pre farárske skúšky ECAV (Klátik, Bándy) 

• Komisia GP pre Agendu (Šaray) 

• Dozorná rada Tranoscia (Klátik) 

• člen Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku (Klátik) 

• Výbor cirkevnej hudby BAS (Valková-Krišťáková) 

Členovia komisií a oponentúry – zahraničie 

• Ábel, HTF UK v Prahe, Bándy, HTF UK v Prahe 

 

Domáce vedecké, odborné a popularizačné aktivity zamestnancov EBF UK (výber): 

(informácie o účasti na zahraničných vedeckých konferenciách, zahraničné výskumné pobyty 

a zahraničné pracovné cesty sa nachádzajú v správe dekana v časti medzinárodné aktivity) 

 
ÁBEL 
24. – 26. 10. – organizátor medzinárodnej konferencie „The Message of Paul the Apostle within 

Second Temple Judaism“ v rámci projektu VEGA 1/0103/18, EBF UK. 
 
BATKA 
24. 01.  – prednáška pre vojenských duchovných vo Sv. Jure na tému: Lutherovo učenie  

o dvoch ríšach a troch regimentoch.  
27.01. – zhodnotenie teologickej práce prof. Kišša. 
19. – 21. 09. – príspevok „Das schöne Confitemini. Poetry, thanksgiving and praise in Luther´s 

Interpretation of Psalm 118“, medzinárodná vedecká konferencia „Poetry and 
Theology“, EBF UK. 

22. 11.  – školiteľ na medzinárodnom „Interdisciplinárnom doktorandskom kolokviu“, EBF UK. 
 
BENKA 
02. – 05. 07. – organizátor medzinárodnej „Summer Theological Academy with Robert A. Kolb“. The 

Lutheran Church – Missouri Synod, EBF UK. 
19. – 21. 09. – príspevok „The Introductory Hymn in the Book of Nahum – Doing Theology Through 

Poetry“, medzinárodná vedecká konferencia „Poetry and Theology“, EBF UK. 
 
BIELA 
02. – 05. 07. – organizátorka medzinárodnej „Summer Theological Academy with Robert A. Kolb“. 

The Lutheran Church – Missouri Synod, EBF UK. 
2018 – Ichthys, akademický spevácky zbor pod vedením zbormajsterky Mgr. art. Kataríny 

Juríkovej 
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FILO 
12. 04.  – účastník panelovej diskusie, konferencia organizovaná MK SR – Cirkevný odbor, 

Trnavská univerzita, „Medzinárodný dialóg a migračná kríza“ Predstavitelia cirkví, náb. 
spoločností a akademických predstaviteľov, študentov.  

25. 04. – prednáška pre študentov „Kresťan a financie“, UPC Bratislava – Mlynská dolina.  
12. 06.  – prednáška, Konferencia k vydaniu publikácie o  S. Š. Osuskom za účasti doc. Pavla 

Hinlického z USA, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 
04. 08.   – udelenie Mimoriadnej ceny Matice Slovenskej za zásluhy na slovenskej štátnosti.  

Slávnostné zhromaždenie pri 25. výročí vzniku Slovenskej republiky a 155. výročí 
Matice Slovenskej. 

 
GULDANOVÁ 
20. – 21. 09.  – príspevok „Starozmluvný kánon ranej cirkvi – diskusia medzi Hieronymom a 

Augustínom“, konferencia „Priatelia a oponenti: Ako cirkevní otcovia písali o svojich 
priateľoch a oponentoch“ (Friends and Opponents: How did Church Fathers write about 
their friends and opponents),  Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave. 

 
JURÍK 
01. 02.                 – prednáška – Hodnotenie služieb Božích v médiách v roku 2017;   
                            Seminár k príprave rozhlasových a televíznych služieb Božích v roku 2018, GBU 

ECAV Bratislava 
19. – 21. 09. – príspevok „Duchovná pieseň prenasledovanej cirkvi. Učenie o cirkvi v piesňach 

Tranovského kancionála Cithara Sanctorum“, medzinárodná vedecká konferencia 
„Poetry and Theology“, EBF UK. 

26. 09. – oponent dizertačnej práce Mgr. Michala Chalupského „Obraz evang. Liturgie na území 
Čech a Moravy od Tolerančního patentu do 80. let 20. stor. na základě bohoslužobných 
agen“ Katedra církevných dějin, ETF UK, Praha  

 
NEŠTINA 
19. – 21. 09. – príspevok „Klasické vysvetlenia metafory“, medzinárodná vedecká konferencia 

„Poetry and Theology“, EBF UK. 
22. 11.  – školiteľ na medzinárodnom „Interdisciplinárnom doktorandskom kolokviu“, EBF UK. 
 
 
 
NICÁK 
16. 04.  – popularizácia projektu APVV-16-0330 „Vzťah poeticko-teologických textov k identite 

v čase stretu a dialógu kultúr“ za pomoci zorganizovania prednášky Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult Martina Tamcke (Universität Göttingen). Prednáška: „Martýri? K situácii kresťanov 
na Blízkom východe“ prezentovaná formou celofakultnej prednášky v rámci seminára 
„Orientálni kresťania v islamských krajinách“.  

06. 06. – prednáška pre študentov „Kresťan a sociálno-náboženská identita v Oriente“, UPC 
Bratislava – Mlynská dolina.  

02. – 05. 07. – organizátor medzinárodnej „Summer Theological Academy with Robert A. Kolb“. The 
Lutheran Church – Missouri Synod, EBF UK. 

20. – 21. 09.  – organizátor medzinárodnej vedeckej konferencie „Poetry and Theology“ v rámci 
vedeckého projektu APVV-16-0330, EBF UK. 

22. 11.  – organizátor medzinárodného „Interdisciplinárneho doktorandského kolokvia“, EBF 
UK. 

 
VALKOVÁ-KRIŠŤÁKOVÁ 
20. 02. – účasť na stretnutí najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví SR v Badíne ako 

zástupkyňa šéfredaktora Cirkevných listov. 
15. 04. – príprava veľkonočného večera slova a hudby „On vstal z mŕtvych“, CZ Bratislava-

Petržalka. 
12. 12. – príprava adventného večera slova a hudby „Príď, Spasenie pohanov“, CZ Staré 

mesto. 
2017/18 – certifikát zo vzdelávania ZD ECAV: Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi 

v záťažových situáciách, pod vedením PhDr. Ivana Valkoviča a Vladimíra Hambálka. 
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Vo verejnoprávnych médiách publikovali a vystupovali (výber): 
 
NICÁK 
22. 04.  – TA3 – Sýrski kresťania včera a dnes;  

https://www.ta3.com/clanok/1126466/studio-ta3-cirkevny-historik-m-nicak-o-syrskych-
krestanoch.html 

 
JURÍK             – RTVS, Slovo; príhovor duchovného  
11. 03.   https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14054/150521#21 
 
VALKOVÁ-KRIŠŤÁKOVÁ 
08. 04. – RTVS, Televízny posol; príspevok o Cirkevných listoch, ich histórii, obsahu 

a plánoch;  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14178/152805  
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4 Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

 

V roku 2019 sa na rozdiel od predchádzajúceho roku na EBF UK  v Bratislave neuskutočnilo žiadne 

habilitačné ani inaugračné konanie.  

Tabuľka 17: Prehľad počtu habilitácií docentov, inaugurácií profesorov a menovaní doktorov vied 

Fakulta Docenti Profesori DrSc. 

EBF UK 0 0 0 
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5 Ľudské zdroje 

 

5.1 Učitelia a výskumní pracovníci 

Pedagogickú činnosť na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia ako i vedecko-výskumnú 

činnosť zabezpečujú odborní a kvalifikovaní pracovníci. Študijné programy uskutočňované na EBF UK  

sú garantované vysokoškolskými učiteľmi zamestnanými na fakulte na ustanovený pracovný čas. EBF 

UK (k 31. októbru) zamestnávala spolu 14 pedagógov a 5 externých spolupracovníkov/pedagógov. 

Počet pedagógov je uvedený vo fyzických osobách.  

Stav vysokoškolských učiteľov k 31. októbru 2019 napĺňalo 14 fyzických osôb, z toho 4 ženy, 

prepočítaný počet úväzkov bol 13,1. Súčet úväzkov vysokoškolských učiteľov v roku 2019 je vyšší o 0,9 

ako v roku 2018. 

Na fakulte pracovali traja výskumní pracovníci na 100% pracovný úväzok a na projektoch  

1 externý výskumný pracovník. Priemerný vek vedecko-výskumných pracovníkov bol 36,94.  

Na fakulte k 31. októbru pôsobili štyria profesori (Filo, Ábel, na funkčnom mieste docenta Peres, 

na funkčnom mieste odborného asistenta – Batka ), piati docenti (Horňanová, Valčová, Klátik, Gažík – 

na funkčnom mieste profesora, Šaray – na funkčnom mieste asistenta), štyria odborní asistenti (Benka, 

Hanus, Jurík, Valková-Krišťáková) a jedna asistentka – (K. Juríková na funkčnom mieste asistenta). 

V septembri započal svoje pôsobenie na Katedre Novej zmluvy prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres, 

PhD. V decembri vypršaním platnosti pracovnej zmluvy ukončil svoje pôsobenie na Katedre 

systematickej teológie prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., ktorý v súčasnosti pôsobí na Právnickej 

fakulte UK.  

V rámci Dňa študentstva bola udelená Cena rektora UK Mgr. Radoslavovi Hanusovi PhD.,  

za dlhoročné aktívne pôsobenie v Akademickom senáte EBF UK ako aj v Akademickom senáte UK.   

Tabuľka 17: Obsadenosť funkčných miest VŠ učiteľov na EBF UK podľa druhu pracovného pomeru  
a podľa dosiahnutých vedecko-pedagogických titulov a vedeckých hodností 

Evidenčný počet VŠ učiteľov 

 podľa funkcií k 31. 10. 2019 
EBF UK celkom 

z toho: 

na ustanovený 

prac. čas 

(prac. úväzok 

 67-100%) 

na kratší 

prac.čas  

(prac.úväzok  

˂ 67 %) 

 funkčné miesta podľa kategórií spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

 Profesor 3  3    

  s ved.-pedag. titulom profesor 2  2    

  s DrSc. 0  0    

  s CSc., PhD. 3  3    

 Docent 4 2 4 2   

  s ved.-pedag. titulom profesor 1  1    

  s DrSc. 0  0    

  s CSc., PhD. 4 2 4 2   

 Odborný asistent 5 1 5 1   

  s CSc.. PhD. 5 1 5 1   

 Asistent 2 1 1  1 1 

 Lektor       
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Evidenčný počet VŠ učiteľov 

 podľa funkcií k 31. 10. 2019 
EBF UK celkom 

z toho: 

na ustanovený 

prac. čas 

(prac. úväzok 

 67-100%) 

na kratší 

prac.čas  

(prac.úväzok  

˂ 67 %) 

 Hosťujúci profesor       

 VŠ učitelia spolu 14 4 13 3 1 1 

 

Tabuľka 18: Veková štruktúra VŠ učiteľov EBF UK k 31. 10. 2019 

  
Funkčné 

miesto 
profesor docent 

odborný 

asistent 
asistent lektor EBF UK 

V
Š

 u
č
it
e

lia
 p

o
d

ľa
 v

e
k
u

  ˂ 25        

25 - 29       

30 - 34       

35 - 39   1    

40 - 44  1 3 1   

45 - 49  1 1    

50 - 54    1   

55 - 59 1 1     

60 - 64       

≥ 65  2 1     

EBF UK spolu 

2018 

3 4 5 2   

 

Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov poukazuje na zvýšenie podielu učiteľov nad 65 rokov 

v porovnaní s rokom 2018. 

Graf 5: Veková štruktúra učiteľov na ustanovený a kratší pracovný čas 
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Tabuľka 19: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Fakulta  

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2019 

Profesori, 

docenti  

s DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Ostatní 

učitelia  

s DrSc. 

Ostatní 

učitelia 

s PhD., 

CSc. 

Ostatní bez 

vedeckej 

hodnosti 

Spolu 

UK 

z toho 

ženy 

EBF UK 4 4  4,8 0,3 13,1 3,3 

 

Tabuľka 20: Evidenčný počet výskumných pracovníkov na EBF UK podľa dosiahnutých  
vedecko-pedagogických titulov a vedeckých hodností 

Evidenčný počet vedecko-výskumných 
pracovníkov 
k 31. 10. 2019 

EBF UK celkom 

z toho: 

na ustanovený 

prac. čas 

(prac. úväzok 

 67-100%) 

na kratší 

prac.čas  

(prac.úväzok  

˂ 67 %) 

 Vedecko-výskumný pracovník spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

  s ved.- pedag. titulom profesor       

  s ved.- pedag. titulom docent       

 s DrSc.       

  s CSc., PhD. 3 1 3 1   

 

Tabuľka 21: Veková štruktúra vedecko-výskumných pracovníkov EBF UK k 31. 10. 2019 

   EBF UK 

V
e

d
e

c
k
o

-v
ý
s
k
u

m
n

í 

p
ra

c
o
v
n

íc
i 
p

o
d

ľa
 v

e
k
u

 ˂ 25  

25 - 29  

30 - 34 2 

35 - 39  

40 - 44 1 

45 - 49  

50 - 54  

55 - 59  

60 - 64  

≥ 65   

EBF UK spolu 

2018 

3 

 

Profesori 

V roku 2019, k 31.10., pôsobili na fakulte 4 profesori (fyzické osoby), oproti roku 2018 sa počet 

pôsobiacich profesorov zvýšil o 1 (príchod prof. I. Peresa na Katedru Novej zmluvy – 30. 9. 2019). 

Veková štruktúra profesorov poukazuje na výraznú potrebu fakulty rozvíjať ľudské zdroje predovšetkým 

v tej najkvalifikovanejšej časti, t. j. u profesorov a docentov. Priemerný vek u profesorov je 59,32, čo je 

mierne zvýšenie oproti roku 2018 (z 58,77 v roku 2018).  

 

Tabuľka 22: Počet miest obsadených profesormi a ich priemerný vek počas roku 2019 

Fakulta Počet Priemerný vek 

EBF UK 4 59,32 
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5.2 Technicko-hospodárski pracovníci 

Funkciu tajomníka fakulty vykonával Ing. Samuel Láska. V priebehu roka došlo k zmenám  

v organizačnej štruktúre na miestach technicko-hospodárskych zamestnancov fakulty – vznik miesta 

upratovačky, ktoré obsadila pani Eva Hartlová. Prácu v knižnici vykonávala na 100% úväzok vedúca 

knižnice Bc. Terézia Juríková. Na čiastočný úväzok pracuje v knižnici Mgr. Marek Neština, PhD. 

(evidencia publikačnej činnosti).  Funkciu pracovníka v knižnici vykonáva Mgr. Vlastislav Svoboda,  

ktorý zastáva aj funkciu správcu AIS 2 a správcu webovej stránky. Na pracovnom mieste upratovačky 

pôsobí pani Adela Štrkáčová a na pracovnej pozícii údržbár pôsobí pán Roman Štefanka. Agendu 

referentky pre doktorandské štúdium na čiastočný pracovný úväzok a referentku pre študijné záležitosti 

vykonávala pani Mgr. Jana Mokošová. Sekretárkou dekana bola pani Ľubica Černá. Funkciu mzdovej 

účtovníčky, personalistky a referentky všeobecnej účtárne  vykonáva pani Bc. Jana Kozáková,  

ktorá na čiastočný pracovný úväzok vykonáva aj funkciu správkyne majetku. Funkciu ekonómky 

vykonávala pani Ing. Katarína Sebíňová (do 30. 04. 2019) od 01.04.2019 zastáva túto funkciu  

Ing. Jaroslava Osvaldová. Funkciu správcu budov fakulty a Teologického domova ECAV pri EBF UK 

vykonával pán Ľuboš Hradský. 24-hodinovú strážnu službu budov fakulty a Teologického domova 

zabezpečovali  Zdenka Kubičková, Mária Šandorová, Vladimír Ikrényi, Oto Nečada a Veronika 

Támerová . 

Stav technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov k 31. 12. 2019 tvorilo 16 fyzických osôb, 

z toho 10 žien, v súhrnnom prepočte 19,3 pracovných úväzkov. 
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6 Hospodárenie fakulty 

 

Na fakulte v roku 2019 sa pokračovalo v zabezpečovaní  úsporných opatrení, ktoré prispeli k 

efektívnejšiemu hospodáreniu. Medzi tieto opatrenia patrili: 

- priebežná kontrola nákladových položiek s preverovaním oprávnenia a výšky požadovaného 

nákladu, 

- zabezpečenie čo najoptimálnejšieho prenájmu bytových a nebytových priestorov, 

- vykurovanie podľa nastavených piatich vykurovacích režimov, ktoré sa používajú podľa 

poveternostných podmienok, 

- racionalizácia mzdových prostriedkov pedagógov a THP pracovníkov spolu so zabezpečením 

valorizáciou miezd a primeraným odmeňovaním. 

 

Výsledky hospodárenia za rok 2019 objasňujú približujú nižšie uvedené údaje. 

 

6.1. Hospodársky výsledok 

 V roku 2019 fakulta dosiahla v oblasti príjmov hodnotu 1 007 554 eur a v oblasti výdavkov 

hodnotu 977 040 eur. 

Výsledkom hospodárenia je zisk 30 514 eur, ktorý zodpovedá primeranému využitiu pridelených 

finančných prostriedkov, ktoré sme mali k dispozícii v roku 2019 na zabezpečenie činnosti fakulty. 

Prehľad výsledkov hospodárenia zobrazuje nasledovná tabuľka a graf. 

Tabuľka 23: Prehľad výsledkov hospodárenia  

PREHĽAD HOSPODÁRENIA 2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosy (Príjmy) 736 597 841 805 841 527 831 910 1 007 554 

Náklady 734 814 772 013 874 030 852 544 977 040 

Výsledok 1 783 69 792 -32 503 -20 634 30 514 
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Graf 6: Prehľad výsledkov hospodárenia  

 

 

6.2  Výnosy (príjmy) 

 Celkové príjmy v roku 2019 dosiahli hodnotu 1007 554 eur. Najväčší podiel prímov tvoria príjmy 

z dotačnej činnosti, ktoré mali v roku 2019 hodnotu 825 240 eur. Oproti roku 2018 (831 910) boli väčšie 

o 239 686 eur. 

Príjmy boli tvorené z hlavnej dotačnej činnosti v hodnote 825 240 eur, z výnosov hlavnej nedotačnej 

činnosti v celkovej hodnote 139 352 eur a z výnosov podnikateľskej činnosti v celkovej hodnote 77 077 

eur. 

 

Prehľad príjmov z hlavnej dotačnej a podnikateľskej zobrazuje nasledovná tabuľka a graf: 

Tabuľka 24:  Prehľad príjmov z hlavnej dotačnej a podnikateľskej činnosti  

PREHĽAD PRÍJMOV V DOTAČNEJ A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A ICH PODIEL NA CELKOVÝCH PRÍJMOV 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Prevádzková dotácia (PD-rozpočet) 566 789 632 207 595 812 585 554 765 096 

% podiel PD 76,95% 75,10% 70,80% 70,39% 75,94% 

Podnikateľská činnosť (PČ) 36 457 58 348 61 332 59 893 77 077 

% podiel PČ 4,95% 6,93% 7,29% 7,20% 7,65% 
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Graf 7:  Prehľad príjmov z hlavnej dotačnej a podnikateľskej činnosti  

 
 

 

Výnosy z podnikateľskej činnosti celkom mali v roku 2019 hodnotu 77 077 eur. Oproti roku 2018 (59 

893) boli vyššie o 17 183 eur.  

Z tohto celkového výnosu z podnikateľskej činnosti mali prenájmy z bytových a nebytových priestorov 

fakulty hodnotu 34 861 eur a oproti roku 2018 (59 893) boli vyššie o 17 183 eur. 

Prenájmy z bytových priestorov v TD mali hodnotu 33 708 eur a oproti roku 2018 (24 307) boli vyššie o 

9 401 eur. Prenájmy z bytových priestorov v TD počas letných prázdnin mali hodnotu 8 508 eur a oproti 

roku 2018 (8 747) boli nižšie o 239 eur. Ostatné výnosy z nedotačnej činnosti mali v roku 2019 hodnotu 

37 409 eur. Oproti roku 2018 (26 471) boli vyššie o 10 938 eur.  

Z týchto ostatných výnosov z nedotačnej činnosti boli výnosy zo školných poplatkov v hodnote 9 009 

eur a oproti roku 2018 (10 322) boli vyššie o 1-313 eur. Príjmy zo zápisu na štúdium mali hodnotu   605 

eur a oproti roku 2018 (1 320) boli nižšie o 715 eur. Celková hodnota darov bola 16 607 eur a oproti 

roku 2018 (9 392) bola vyššia o 7 215 eur. 

Tržby z predaja služieb - nedotačná činnosť mali v roku 2019 hodnotu 54 341 eur. Oproti roku 2018 (58 

153) boli nižšie o 3 812 eur.  

Z týchto tržieb predaja služieb z nedotačnej činnosti bolo bytné študentov v hodnote 54 020 eur a oproti 

roku 2018 (57 739) boli nižšie o 3 719 eur. Výnosy z činností v knižnici mali hodnotu   551 eur a oproti 

roku 2018 (1 098) boli nižšie o 547 eur. 

 

6.3 Náklady 

 Náklady dosiahli v roku 2019 celkom hodnotu 977 040 eur. Najväčší podiel nákladov tvoria 

mzdové náklady, ktoré mali v roku 2019 hodnotu 682 438 eur. Oproti roku 2018 (580 221) boli o 102 
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217 eur vyššie. 

Náklady sú ďalej tvorené v rozhodujúcej miere zo spotreby energií, ktoré mali v roku 2019 hodnotu 49 

951 eur a oproti roku 2018 (39 793) boli o 10 158 eur vyššie,  ďalej náklady na služby v hodnote 59 764 

eur, spotrebu materiálu v hodnote 28 269 eur a cestovné náklady v hodnote 9 018 eur. 

Náklady na ostatné služby tvoria nasledovné rozhodujúce položky: V dotačnej činnosti 39 503 eur, 

nájomné za fakultu pre GBÚ ECAV, tlačiarenské služby a viazanie. telefón, fax.  

V nedotačnej činnosti 15 334 eur, telefón, fax, odvoz odpadu, ostatné služby. V podnikateľskej činnosti 

4 928 eur. 

Náklady v spotrebe materiálu tvoria nasledovné rozhodujúce položky: V dotačnej činnosti 23 688 eur, 

knihy, časopisy a noviny, drobný hmotný majetok (DHM), stavebný a elektroinštalačný materiál.  

V nedotačnej činnosti 3 962 eur, spotreba DHM bez evidencie, DHM-nábytok, ostatný materiál.  

V podnikateľskej činnosti   618 eur, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby. 

 
Tabuľka 25:  Prehľad hrubých miezd a ich podielu k celkovým nákladom EBF UK v r. 2019 

PREHĽAD HRUBÝCH MIEZD (HM) A ICH PODIEL K CELKOVÝM NÁKLADOM FAKULTY 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Hrubé mzdy zamestnancov (HMZ) 351 584 363 304 400 684 414 186 492 859 

% podiel HMZ k celkovým nákladom 47,85% 47,06% 45,84% 48,58% 50,44% 

Hrubé mzdy dohodárov (HMD) 17 353 21 741 15 459 9 192 7 093 

% podiel HMD k celkovým nákladom 2,36% 2,82% 1,77% 1,08% 0,73% 

 
 
Graf 8:  Prehľad príjmov z hlavnej dotačnej a podnikateľskej činnosti  
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Tabuľka 26: Prehľad výšky vybraných nákladov a ich podiel k celkovým nákladom EBF UK v r. 2019  

PREHĽAD VYBRANÝCH NÁKLADOV A ICH PODIEL K CELKOVÝM NÁKLADOM FAKULTY 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Mzdové náklady (MN) 503 141 524 997 570 747 580 221 682 438 

% podiel MN 68,47% 68,00% 65,30% 68,06% 69,85% 

Spotreba materiálu (SM) 22 509 35 784 50 230 36 388 28 269 

% podiel SM 3,06% 4,64% 5,75% 4,27% 2,89% 

Spotreba energie (SE) 43 488 46 445 42 981 39 793 49 951 

% podiel SE 5,92% 6,02% 4,92% 4,67% 5,11% 

Opravy a udržiavanie (OU) 9 430 39 063 2 856 739 15 895 

% podiel OU 1,28% 5,06% 0,33% 0,09% 1,63% 

Cestovné náhrady (CN) 5 079 5 353 9 548 10 312 9 018 

% podiel CN 0,69% 0,69% 1,09% 1,21% 0,92% 

 
 
Graf 9: Prehľad výšky vybraných nákladov a ich podiel k celkovým nákladom EBF UK v r. 2019 

 
 

 

 Fakulta v priebehu roka 2019 hospodárila s finančnými prostriedkami tak, aby zabezpečila svoju 

základnú činnosť v oblasti vzdelávania a materiálno-technického zabezpečenia aj s využitím príjmov  
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6.4 Správa budovy 

Tak ako po minulé roky sa činnosť správy budov EBF UK v roku 2019 zameriavala 

predovšetkým na udržiavanie dobrého technického stavu budov, bežnou údržbou a na mapovanie a 

plánovanie systémových prác technickej údržby a obnovy podľa stupňa urgentnosti a rozsahu. Na úseku 

správy sa venovala pozornosť plánovaniu a realizácii obnovy technického stavu budov, ubytovacieho 

zariadenia a fakulty. Otvorenou komunikáciou s predstaviteľmi ECAV by bolo rozumné plánovať obnovu 

technologického zariadenia v kotolniach pri aule a v kuchyni, výmenu okien, balkónových dverí na TD, 

ktoré sú morálne a technicky zastarané. Ich výmenou by sa docielila plná funkčnosť, bezpečnosť a 

neposlednom rade značná úspora energií. Bolo by potrebné plánovať výmenu strešných zvodov, ktoré 

sú v havaríjnom stave. 

Podľa stupňa urgentnosti sa pokračovalo rekonštrukcii rozvodov v hygienických bunkách a 

sociálnych zariadeniach Telogického domova ECAV pri EBF UK (ďalej len „Teologický domov“ alebo 

„TD“) a fakulty. Venovala sa pozornosť kuchynkám pre ubytovaných študentov a doplnili sa o nové 

zariadenia ako sú varné kanvice, indukčné variče. Novými technológiami sa zvýšila bezpečnosť v 

spoločných priestorov TD. 

 V spolupráci so správnou radou Fondu ECAV na podporu EBF UK sa pristúpilo k plánovanej 

kompletnej rekonštrukcii dvoch bytov pre zamestnancov EBF UK. Táto investícia zvýšila kvalitu bývania 

a značnú úsporu  energetickej náročnosti na prevádzku bytov 021, 023.   

Pokračovalo sa vo výmene  LED trubíc osvetlenia v priestoroch administratívnych miestností, 

ako aj vybraných učební. Cieľom výmeny je docieliť úsporu elektrickej energie, úsporu finančných 

prostriedkov na údržbu a v poslednom rade zvýšiť štandard a kvalitu osvetlenia. 

Na úseku „Technická bezpečnosť prístrojov a zariadení“ boli zabezpečené všetky potrebné 

revízie a kontroly. Kontrolami sa zistilo niekoľko technických aj systémových chýb na technológiách 

kotolní.  

Je potrebné pripravovať obnovu – výmenu kotlov v kotolniach v kuchyni a v aule dobudovanie 

snímačov bezpečnosti ako sú snímače úniku plynu, požiarny senzor a senzor úniku vody. Výmenou 

kotlov s možnosťou riadenia kotolní na diaľku by sa zvýšila účinnosť aj týchto kotolní, ich efektívnosť a 

v neposlednom rade by sme tak výrazne usporili energie. Tento rok sme dobudovali automatickú 

reguláciu v kotolniach pre aulu a kuchyňu. Automatická regulácia je prepojená s možnosťou radenie aj 

na diaľku.  

Počas roka ako aj počas letných mesiacov fakulta zabezpečovala niekoľko spoločenských akcií, 

ako napr.: Letnú teologickú akadémiu, Kantorský kurz, Kurz lektorov ELCA, detský a mládežnícky 

nácvikový tábor Continental Ministries Slovakia, viaceré medzinárodné konferencie. Z uvedených akcií 

v letných mesiacoch boli niektoré spojené aj s ubytovanými TD. Okrem spomenutých akcií fakulta 

zabezpečovala letné ubytovanie študentov, ubytovanie hostí GBÚ ECAV, iných individuálnych hostí a 

turistov. 
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7 Podporné činnosti 

 

7.1 Akademická knižnica EBF UK 

Knižnica EBF UK v uplynulom období (2019) neprešla žiadnou personálnou zmenou a pokračuje 

v rovnakom personálnom zložení, a stále organizačne spadá pod prodekana Mgr. Maroša Nicáka, Dr. 

theol. pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty. Knižnica má troch pracovníkov, ktorí 

navzájom zastrešujú všetky odborné činnosti poskytované knižnicou. Vedúca knižnice Bc. Terézia 

Juríková má na starosti správu a manažment knižnice, akvizície knižnice (nákupy, dary, pozostalosti), 

katalogizáciu publikácií, správu fondov, projekty, opravy údajov v knižnično-informačnom systéme  

a agendu predaja fakultných publikácií. Mgr. Vlastislav Svoboda má na starosti výpožičné služby, pod 

ktoré spadajú činnosti ako konzultácie, výpožičky, vybavovanie požiadaviek používateľov, inštruktáž 

čitateľov s online katalógom knižnice, elektronickými zdrojmi, medziknižničné výpožičné služby, 

reprografické služby, katalogizáciu periodík a zároveň je aj správcom AIS-u a webmaster fakulty EBF 

UK. Mgr. Marek Neština PhD. má na starosti evidenciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých 

pracovníkov EBF UK. 

Za rok 2019 bol ročný prírastok 1060 knižničných jednotiek. Z toho bolo 220 publikácií prijatých 

prostredníctvom bežných nákupov a nákupom z financií vyčlenených z grantov pedagogických alebo 

vedeckých pracovníkov. Prostredníctvom daru inštitúcií alebo darovaním rôznych súkromných osôb  

a aj z pozostalostí bolo prijatých 840 publikácií. Prostredníctvom výmeny publikácií nebola v tomto roku 

nadobudnutá žiadna publikácia. Na nákup literatúry bolo vynaložených 8,627 € a v rámci príjmu  

z reprografických služieb nadobudla knižnica 1280 €. 

Súčasný celkový stav knižnice vo fonde predstavuje 40 545 knižničných jednotiek vrátane 

periodík a záverečných prác. Podľa štatistických výkazov sa v Knižnici EBF UK v roku 2019 uskutočnilo 

4579 výpožičiek. Z toho bolo 684 prezenčných a 3895 absenčných výpožičiek. Počet registrovaných 

používateľov knižnice je 199 z toho mimo EBF UK je to 98 registrovaných používateľov. Fyzických 

návštev používateľov knižnice bolo 7903 a virtuálnych návštevníkov prostredníctvom stránky knižnice 

bolo 5623. 

V knižnici sa začalo v triedení nazhromaždených darov a pozostalostí už v roku 2018 a aktívne 

sa v tom pokračovalo aj v roku 2019. Podarilo sa prebrať približne 80 prepraviek s knihami a následne 

ich buď začleniť do fondu alebo ponúknuť príbuzným knižniciam, či pracovníkom alebo študentom 

fakulty. Spracovať duplicitné publikácie do výstupov pomáhali študenti fakulty: Miroslava Kmecová, 

Martin Kmec a Jakub Ferko.  

Počas mesiacov máj až august bolo odborne vyčistených cez 38 000 kníh ako aj všetky police, 

pričom bol skontrolovaný zároveň ich stav. Ich prípadné nedostatky alebo poškodenia boli následne 

opravené.  Počas čistenia sa našli rôzne nedostatky v rozložení fondu, ale našli sa aj chybne uložené 

knihy, ktoré boli evidované v zozname strát. Knižnici sa podarila nadviazať spolupráca s pracoviskom 

oddelenia správy HKD a HKF zo SNK v Martine. V rámci tejto spolupráce prebehlo čistenie  

a spracovanie časti fondu EBF UK, ktoré bolo pôvodne súčasťou knižnice Evanjelického lýcea. 

Výstupom z tejto spolupráce bude prehľadný zoznam všetkých kníh vydaných do roku 1918.  
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V priestoroch knižnice prebehli dve natáčania videí o EBF UK. Prvé video, v ktorom bola 

prodekanom pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty prezentovaná knižnica v rámci 

celkovej prezentácie knižníc UK v BA. Druhé video, v ktorom vystupoval dekan EBF UK, bolo o 

genealógií fakulty a jej momentálnom postavení v spoločnosti.  

K 1. 9. 2019 knižnica pristúpila k sankčným poplatkom, ktoré zaviedla ako posledná spomedzi 

akademických knižníc UK v BA. Od 1. 7. 2019 knižnica prebrala do správy agendu predaja fakultných 

publikácií. Pristúpilo sa k používaniu eKasy na finančné úkony, do ktorých spadá nielen predaj kníh, ale 

aj sankčné poplatky, viazanie dokumentov, kopírovanie a tlač materiálov. Pre knižnicu bolo počas 

mesiaca december zakúpených 9 kníh v hodnote 108,71 € Cirkevným zborom Brezno. Hodnotným 

darom bolo aj približne 40 čísel periodika Die Evangelische Diaspora, ktoré nám venovalo GAW z 

Lipska. Knižnica obdržala 4 prepravky kníh z pozostalosti po pánovi Gábrišovi, ktorú sprostredkoval 

prof. Filo. Zo Slovenskej biblickej spoločnosti bol získaný dar 154 publikácií.  

V priestoroch knižnice prebehla zmena rozmiestnenia nábytku, kvôli zlepšeniu podmienok na 

štúdium. V rámci zlepšenia priestorov knižnice sa podniklo čiastočné zatmelenie a obielenie stien. 

Počas uplynulého roka musela knižnica čeliť trom vážnejším opravám tlačiarne. Po odporúčaní technika 

bol tajomník fakulty informovaný ohľadom prenajatia novšej tlačiarne, aby sa knižnica vyhla čoraz 

častejším servisným úkonom. 

 

7.2. Integrovaný informačný a komunikačný systém 

Integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS) bol aj v roku 2019 naďalej zastrešený 

Centrom informačných technológií (CIT) na Univerzite Komenského za podpory nášho správcu webu  

a AISu Mgr. Vlastislava Svobodu. Riešenie servisných problémov s hardvérom, či softvérom 

technologických zariadení na fakulte prebiehalo aj v roku 2019 bez problémov.     

K informačným kanálom, ktorým komunikujeme najmä do verejného priestoru patrí aj profil 

fakultného webu, kde okrem aktuálnych informácií zo života fakulty zaujme odbornú verejnosť aj 

Testimonia Theologica. Tento recenzovaný teologický časopis je elektronicky publikovaný pravidelne  

2-krát do roka.  

Na našom webovom portáli propagujeme najmä rôzne zaujímavé celofakultné podujatia pre 

teológov a študentov, ako aj hosťovské prednášky, pričom vytvárame nielen základný infosystém pre 

študentov a pedagógov, ale aj pre potenciálnych uchádzačov o štúdium.  

Súčasnú tvár webu výraznejšie ovplyvnili niektoré významné udalosti roku 2019. Išlo najmä  

o prezentáciu viacerých medzinárodných konferencií, či sympózií, ktoré sa konali v priebehu septembra-

októbra na fakulte. Z nich najviac sme sa venovali 100. výročiu založenia Evanjelickej teologickej 

akadémie a evanjelického vzdelávania na Slovensku, ale informovali sme aj o návšteve našich českých 

kolegov z ETF u nás, či o prednáške významného českého teológa Tomáša Halíka.  

Aj naši pedagógovia si postupne v priebehu roka aktualizovali svoje životopisné profily so 

zjednotenou novou štruktúrou svojich pedagogických a výskumných aktivít.  

Naďalej sa rozrastá náš mediálny archív najmä zvukových nahrávok zložený z viac než 100 

súborov prednášok významných hostí, ale aj kázní našich teológov na akademických Službách Božích. 
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Podobne ako aj archív videí, kde záujemcovia môžu objaviť zostrihy z rôznych podujatí, či napríklad 

vystúpení speváckeho zboru Ichthys. 

Okrem fakultného webu spravujeme tiež Portál vysokých škôl (portalvs.sk), ktorý je pod 

garanciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde každoročne aktualizujeme údaje pre 

nových uchádzačov o štúdium ako aj základné údaje o jednotlivých študijných programoch. 

 

7.3 Jedáleň a stravovanie 

Stravovanie študentov a zamestnancov fakulty zabezpečovala dodávateľsky firma  

Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby. Jej zamestnanci zabezpečujú prevádzku výdajne stravy v plnom 

rozsahu. Stravníkov z radov študentov a zamestnancov fakulty výrazným spôsobom dopĺňajú najmä 

seniori bývajúci v okolí fakulty, či zamestnanci okolitých firiem. Prispievajú tak k inklúzii fakulty  

do mikropriestoru mestskej časti, ako i k dlhodobej udržateľnosti prevádzky našej jedálne. S potešením 

môžeme  konštatovať, že obavy spred niekoľkých rokov o dlhodobú udržateľnosť jedálne pri trende 

poklesu počtu študentov sú minulosťou.  
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8 Medzinárodné aktivity 

 

EBF UK dlhodobo rozvíja medzinárodné kontakty v rovine bilaterálnej i multilaterálnej, pričom 

aktívne reaguje na súčasné trendy v európskom vzdelávacom priestore: 

 

Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

 

Na základe bilaterálnych zmlúv sa uskutočňuje recipročná výmena učiteľov, študentov a THP 

pracovníkov, pričom sa posilňuje zároveň spolupráca na akademickej úrovni za účelom získania 

zahraničných vedeckých grantov. Fakulta má uzatvorených spolu 26 medzinárodných zmlúv v rámci 

programu Erasmus+. Počas akademického roku 2018/2019 absolvovalo zahraničnú mobilitu  

8 študentov, z toho 7 v rámci programu Erasmus+ a 1 študent získal výskumný grant ako freemover.  

V roku 2019 boli úspešne podpísané 4 nové Erasmus+ mobility: University of Eastern Finland, 

University of Ljubljana, University of Salzburg (január) a Slezká diakonie (marec). 

 
Nové Erasmus+ zmluvy: 

Belgicko (1):   Leuven 

Česká republika (3): Praha, Olomouc, České Budějovice 

Estónsko (1):   Tartu 

Fínsko (2):  Turku, Joensuu 

Grécko (1):  Atény 

Chorvátsko (1):  Záhreb 

Maďarsko (1):   Budapešť 

Nemecko (10):   Münster, Hamburg, Erlangen-Nürnberg, Giessen, Göttingen, Halle-Wittenberg, 

Jena, Leipzig, Rostock, Tübingen 

Nórsko (1):  Oslo 

Poľsko (1):   Varšava 

Rakúsko (2):   Viedeň, Salzburg 

Slovinsko (1):  Ljubljana 

Taliansko (1):   Rím 

Zahraničné hosťovské celofakultné prednášky 

 

13.03. –  Dr. Mohamed Ahmed Suleiman 

Beni Suef University (Egypt)  

„The Intellectual Conflict in Christian-Islamic Discourse“ 

 

15.05.  –  doc. Ota Halama, Th.D. 

Evangelická teologická fakulta University Karlovy, Praha 

„Životopisy Martina Luthera v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století“ 
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21.05.  –  Mgr. Jan Kranát, Ph.D. 

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

„Občanský stát založený na protestantské vzdělanosti – politické učení  

F. Schleiermachera“ 

 

20.11.  –  prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha  

„Číst znamení doby: Teologická hermeneutika současné společnosti a kultury“ 

 

27.11.  –  Prof. Dr. Volker Leppin 

Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Tübingen 

„Reformation as Transformation of the Middle Ages“ 

 

18.12. –  O.Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Ulrich Körtner 

Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Wien 

„Forgiveness and Reconciliation. The Relationship of Love and Justice in the 

Perspective of Justification by Faith“ 

 

Domáce hosťovské celofakultné prednášky uvádzame v časti Veda, výskum a rozvoj. Zahraničných  

hosťovských celofakultných prednášok v roku 2019 bolo 6, domácich 2, spolu 8 hosťovských prednášok 

v LS a ZS 2019. 

 

Zahraničné výskumné pobyty, zahraničné pracovné cesty a medzinárodné aktivity 

zamestnancov fakulty 

  

ÁBEL:  

18. – 19.03.  – v rámci členstva v komisii pre Humanitné a spoločenské vedy Univerzity Karlovej  

v Prahe, pre hodnotenie projektov PRIMUS.  

23. – 24.04.  – v rámci členstva v komisii pre Humanitné a spoločenské vedy Univerzity Karlovej v 

Prahe, pre hodnotenie projektov PROGRES a PRIMUS.  

30.07. – 03.08.  – v rámci členstva v SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas) účasť na výročnej 

konferencii v Marburgu. 

 

BENKA:  

10. – 14.06. – výskumný pobyt na Evangelisch-theologische Fakultät, Universität Wien 

09. – 13.09. – výskumný pobyt na Evangelisch-theologische Fakultät, Universität Wien 

16. – l 0.09. – výskumný pobyt na Evangelisch-theologische Fakultät, Universität Wien 

 

BELANJI BIELA:  
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07. –1 1.10. – výskumný pobyt: Institut für Evangelische Theologie, Universität Regensburg, 

Nemecko, (kontaktná osoba: Prof.  Dr. Dr. h.c. mult. Hans Schwarz) 

 

GAŽÍK: 

31.10.  – konferencia Katedry systematickej teológie a filozofie Katolíckej teologickej fakulty 

Univerzity Karlovej v Prahe: John Henry Newman – teolog a světec. 

 

JURÍK: 

1. – 6.5.  – Erasmus Congress and Exhibition – ERACON 2019 (Cyprus)  

 

KLÁTIK: 

15.10.  – Delegácia farárov a laikov z Nemecka (Durínsko) na čele s emeritným biskupom D. 

Kammom – predstavenie štúdia na EBF UK a dejín ECAV na Slovensku, diskusia a pobožnosť v aule  

EBF UK  

13. – 18.06.  – zasadnutie Rady SLZ, Ženeva (preberali sa otázky postavenia teologického 

vzdelávania a teologických tém v členských cirkvách). 

28. – 29.06.  – slávnostná akadémia na univerzite v Mainzi pri príležitosti narodenín emeritného 

biskupa prof. ThDr. Gerharda Müllera, DD., dlhoročného teologického profesora na teologickej fakulte 

v Erlangen, pozdrav. 

16.07.  – Wittenberg Leukorea – historická budova teologickej fakulty - prednáška (spolu s 

ThDr. Ekkehardom Steinhäuserom pracovníkom Evanjelickej akadémie EKM o význame reformácie pre 

Durínsko a oblasť dnešného Slovenska). 

28. – 30.10.  – regionálne stretnutie členov Rady SLZ, pobožnosť a aktívna účasť na diskusiách, 

Tallin – Estónsko. 

 

MOKOŠOVÁ: 

1. – 5. 4.  – International staff Week, Universidad Católica San Antonio de Murcia (Španielsko) 

 

NEŠTINA: 

27. 11. – 09.12. – výskumný pobyt, Universität Zürich (Švajčiarsko); APVV – 16-0330. 

 

NICÁK: 

30.11. – 08.12. –výskumný pobyt v rámci projektu APVV, Faculty of Oriental Studies, University of 

Oxford, UK. 

01.08.2018 – 31.01.2019 – výskumný pobyt, Akcia Rakúsko-Slovensko, Katholisch-Theologische 

Fakultät, Universität Salzburg, Rakúsko. 

- koordinácia Erasmus+ mobility 

- organizácia zahraničných a domácich hosťovských prednášok 
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VALKOVÁ-KRIŠŤÁKOVÁ: 

29.04. – 06.05.  – 1. ekumenická vizitácia Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Würtembersku, reprezentácia 

EBF UK a ECAV, https://www.elk-wue.de/26042019-erste-oekumenische-visite 

 

 Zástupcovia EBF UK (Jurík – dekan, Nicák – prodekan, Hanus – predseda AS EBF UK) sa na 

pozvanie Evangelickej teologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe zúčastnili osláv 100. výročia 

založenia partnerskej ETF UK, ktoré sa konali 11. – 12. 11. 2019. Dekan EBF UK Milan Jurík predniesol 

na slávnosti v Mikulášskem sálu Univerzity Karlovej slávnostné laudatio v mene EBF UK a zahraničných 

partnerských fakúlt ETF UK (ČR, SR, Rakúska, Nemecka).   

https://www.elk-wue.de/26042019-erste-oekumenische-visite
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9 Teologický domov a činnosť duchovných správcov 

 

Okrem akademickej prípravy, ktorú zabezpečuje EBF UK sú poslucháči pripravujúci sa  

na duchovnú službu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (prípadne v iných cirkvách v zahraničí) 

formovaní aj v duchovnej oblasti. Duchovná formácia a sprevádzanie je zabezpečované na pôde 

Teologického domova Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pri EBF UK. Za duchovnú prípravu a 

sprevádzanie zodpovedajú Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku duchovní správcovia 

– spirituáli. Tými v uplynulom roku boli Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. a do 31. 7. 2019 Mgr. 

Miloslav Gdovin.    

 

9.1 Bohoslužobný život 

Základnou črtou duchovného života v Teologickom domove a na EBF UK sú spoločné 

bohoslužobné a modlitebné stretnutia, ku ktorým sa schádzajú spoločne študenti, pedagógovia  

a zamestnanci EBF UK. Akademické služby Božie, ktoré sú zaradené do vyučovacieho procesu na EBF 

UK sa konali aj v roku 2019 pravidelne každú stredu o 11.00 h v aule fakulty. V uplynulom roku 2019 sa 

v rámci akademických služieb Božích v spolupráci s určenými kazateľmi a liturgami postupovalo podľa 

cirkevného roka. Na akademickej pôde boli na službách Božích pripomenuté aj také dôležité udalosti 

ako sú pôst, Veľká noc, advent, ale aj Vstúpenie, Poďakovanie za úrody zeme, Pamiatka zosnulých či 

Reformácia. Na službách Božích kázali profesori, docenti, odborní asistenti a študenti internej i externej 

formy doktorandského štúdia, ktorí sú kandidátmi duchovnej služby alebo v už v duchovnej službe sú. 

Liturgovali na nich študenti 3. a 4. ročníka (podľa rozpisu bohoslužobných podujatí pripravovaného 

duchovnými správcami  – v rámci praxe Kandidátov duchovnej služby). Akademické služby Božie boli 

vykonávané podľa poriadku skrátených služieb Božích, každý druhý týždeň boli obohatené spoveďou a 

prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej.  

V letnom semestri 2018/2019 sa konali akademické služby Božie 11-krát (z toho 8-krát  

s Večerou Pánovou), počas zimného semestra 2019/2020 13-krát, z toho 7-krát s Večerou Pánovou. 

Spolu teda 24-krát, z toho 15-krát s Večerou Pánovou. Priemerná účasť na Akademických službách 

Božích bola v rozmedzí 35 – 60, čo je v priemere 40 bratov a sestier, vrátane pedagógov  

a zamestnancov fakulty. V najväčšej miere sú na týchto službách Božích prítomní študenti v študijnom 

programe Evanjelická teológia, zaradení do programu Kandidát duchovnej služby. 

Počas uplynulého roka sa stretávali študenti pod vedením duchovných správcov aj v nedeľu 

večer o 19.00 hod.  k večerným službám Božím, na ktorých slúžili (v rámci praxe Kandidátov duchovnej 

služby) študenti 4. ročníka a 5. ročníka. Poriadok, kázeň i stvárnenie služieb Božích pravidelne (rovnako 

ako i pri iných bohoslužobných príležitostiach) konzultovali s duchovnými správcami a následne ich s 

duchovnými správcami aj zhodnotili. V letnom semestri 2018/2019 sa konali večerné služby Božie 11-

krát a v zimnom semestri 2019/2020 9-krát, spolu 20-krát. Keďže väčšina študentov cestuje na víkendy 

domov, účasť na týchto večerných službách Božích sa dlhodobo pohybovala v rozmedzí 8 – 15, v 

priemere 10 bratov a sestier. Oproti minulým rokom sa účasť študentov mierne znížila. Pokles 
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v návštevnosti nedeľných večerných Služieb Božích súvisí s pravidelným cestovaním študentov počas 

víkendov (cestovné je pre študentov zdarma) a s ich príchodom do Teologického domova najmä 

v pondelok dopoludnia. Nakoľko sú tieto služby Božie otvorené i verejnosti, príležitostne sa ich 

zúčastňujú aj hostia z prostredia mimo fakulty.   

Každodennou súčasťou duchovného života v Teologickom domove je i stretávanie sa  

k spoločným ranným a večerným modlitbám, spojeným s čítaním a počúvaním slova Božieho. 

Modlitebné stretnutia sa konali v Teologickom domove denne, ráno v čase 7.40 – 8.00 h v aule fakulty 

a večer v čase 19.30 – 20.10 h v klubovni Teologického domova (počas víkendov – v sobotu večer  

o 19.30 h, v nedeľu sa nekonajú, nakoľko sa konajú večerné služby Božie). Počas skúškových období 

sa modlitebné stretnutia konajú večer od 19.30 h v klubovni Teologického domova a sú vedené 

duchovnými správcami TD ECAV pri EBF UK v Bratislave.  

Modlitebné stretnutia pozostávajú zo spevu piesní (ráno z Evanjelického spevníka, večer 

zväčša mládežnícke piesne), čítania Slova Božieho a jeho výkladu, spoločných modlitieb  

a apoštolského požehnania. Počas semestra ich pripravujú študenti za asistencie duchovných 

správcov, počas skúškového obdobia v letnom aj zimnom semestri duchovní správcovia. Biblické texty, 

rovnako ako aj piesne k príprave ranných a večerných modlitieb boli prevzaté z Tesnej brány na rok 

2019. Ranných modlitieb v Teologickom domove sa zúčastňovalo v priemere 10 – 12 študentov, 

večerných modlitieb počas týždňa v priemere 25 študentov, počas víkendov 5 – 10 študentov. Účasť  

na ranných modlitbách je dlhodobo nízka, a to z rôznych objektívnych aj subjektívnych dôvodov,  

na večerných modlitbách je v posledných rokoch viac-menej vyrovnaná, ostáva na rovnakej úrovni  

aj napriek mierne klesajúcemu celkovému počtu študentov na fakulte. Účasť na modlitbách závisí  

vo veľkej miere od rozvrhu na fakulte a cestovania študentov na víkendy do miesta bydliska. Viacerí 

študenti sú k pravidelnej účasti na spoločných modlitbách pozývaní, povzbudzovaní, pri dlhodobejších 

absenciách duchovnými správcami aj individuálne napomínaní.   

Dlhoročná spolupráca s cirkevnými zbormi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na území 

mesta Bratislava pokračovala v uplynulom roku, a to najmä prostredníctvom zabezpečovania 

stredtýždňových teologických služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Staré Mesto  

na Panenskej ulici (Malý kostol – streda 18.00 h) a Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Legionárska na 

Legionárskej ulici (Nový kostol – utorok 18.00h) v Bratislave. V uvedených chrámoch slúžili študenti 4. 

a 5. ročníka zaradení do programu Kandidát duchovnej služby pod vedením a za účasti duchovných 

správcov. V letnom semestri 2018/2019 sa stredtýždňové teologické služby Božie konali v Novom 

kostole na Legionárskej ulici spolu 10-krát. V zimnom semestri 2019/2020 sa konali stredtýždňové 

teologické služby Božie v Malom kostole na Panenskej ulici spolu 8-krát.  

V spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Bratislava Staré Mesto boli aj v roku 2019 

zorganizované slávnostné služby Božie pri príležitosti začiatku akademického roka 2019/2020 „Veni 

Sancte“, ktoré sa konali 29. septembra 2019 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici. 

Slávnostným kazateľom bol Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 

v Bratislave, liturguovali a Večeru Pánovu prisluhovali Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. a Mgr. Erika 

Sokola. Slávnostných služieb Božích „Veni Sancte“ sa okrem viacerých dekanov fakúlt a prorektorov a 
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prorektoriek Univerzity Komenského zúčastnil po prvýkrát jeho magnificencia rektor Univerzity 

Komenského prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

Na záver zimného semestra akademického roka 2019/2020, v stredu 18. decembra 2019,  

sa pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a s tým spojeného odovzdania štipendií z fondu 

Samuela a Žofie Peressényiovcov najlepším študentom EBF UK konali slávnostné služby Božie. 

Kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko. Ocenenie získali: Samuel Rusnok, 

Bc. Gabriela Nemčoková, Miroslava Kmecová, Martin Kmec. Sociálne štipendium z Fondu Samuela a 

Žofie Peressényiovcov bolo udelené Michalovi Resutíkovi.  

K povinnostiam študentov 4. a 5. ročníka so statusom Kandidát duchovnej služby patrí 

každoročne i výpomoc v cirkevných zboroch počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov. V roku 2019 

absolvovalo výpomoc v cirkevných zboroch počas Veľkonočných sviatkov 11 študentov (8 mužov,  

3 ženy) a počas Vianočných sviatkov 14 študentov (10 mužov, 4 ženy). Istá forma služby a praxe 

študentov prebieha aj v spolupráci s Evanjelickým lýceom v Bratislave. Aj v uplynulom roku študenti 

fakulty poslúžili na lýceu vykonaním služieb Božích. Hudbu, kázeň, i celý program pripravili pod vedením 

duchovnej správkyne fakulty a spirituálky lýcea  (K. Konopeusová). Služby, tzv. „chapel“, sa v zimnom 

semestri akademického roka 2019/2020 pripravili študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v 

Bratislave ďalšie služby – „chapel“, a to 27. novembra 2019 a na ich príprave sa podieľali: Martin Kmec, 

Jana-Ivana Chovancová, Barbora Krížová, Andrea Majchráková, Simona Sečanská, Lea Sabolová, 

Samuel Kovaľ a Martin Pagáč. Duchovná správkyňa sprostredkovala výpomoc pri zabezpečení služieb 

Božích v cirkevných zboroch Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku (, Bratislava,Trnava, Veľké 

Leváre...), kde vypomohli viacerí študenti v programe KDS.  

V roku 2019 úspešne pokračovala i spolupráca našej cirkvi so Slovenskou Synodou Sion – 

Evangelical Lutheran Church of America. V rámci výmenného programu – Summer Training Program 

nakoniec v lete 2019 vycestovali na trojmesačnú prax do cirkevných zborov Evanjelickej luteránskej 

cirkvi v USA 2 študenti: Andrej Lacko (Dr. Martin Luther Evangelical Lutheran Church, Brooklyn, Ohio) 

a Patrícia Sára Šimková (Dr. Martin Luther Evangelical Lutheran Church, Muskegon, Michigan) 

 

9.2 Duchovné sústredenia  

Program pravidelných bohoslužobných podujatí organizovaných v Teologickom domove EBF 

UK je dopĺňaný o intenzívne duchovné sústredenia, ktoré sa konajú v jednoročných intervaloch pre 

každý ročník zvlášť. Duchovné sústredenie sa koná vždy mimo času vyučovania, tzn. počas víkendov,  

v zariadeniach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.  

Cieľom duchovných sústredení je intenzívnejšie štúdium Písma Svätého v kontexte témy 

stretnutia s dôraznou aplikáciou na osobný život viery, štúdium a analýzu aktuálnych otázok služby  

v Evanjelickej cirkvi. Stretnutia poskytujú taktiež cenný priestor pre spoznávanie osobností činných  

v rôznych oblastiach služby našej cirkvi a tiež priestor pre pravidelné stretávania sa a diskusiu študentov 

so Zborom biskupov našej cirkvi. Nezanedbateľným prvkom týchto aktivít je obnova, prehlbovanie a 
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budovanie osobných vzťahov medzi študentmi (a budúcimi pracovníkmi cirkvi), ako i medzi študentmi a 

ich spirituálmi.  

Duchovné sústredenia pravidelne vrcholia spoločnými službami Božími so spoveďou  

a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej, ktoré sa zväčša stávajú významným prvkom duchovnej 

obnovy osobného života viery mnohých študentov.  

Z dôvodu znižujúceho sa počtu študentov v jednotlivých ročníkov zorganizovali duchovní 

správcovia v kalendárnom roku 2019 duchovné sústredenie spoločné pre 3. – 4. ročník. Sústredenia sa 

zúčastnilo spolu 10 študentov.  

V zimnom semestri akademického roka 2019/2020 sa už tradične na pôde Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konal Orientačný pre novoprijatých uchádzačov.  

Tabuľka 27:Termíny a miesta konania duchovných sústredení v kalendárnom roku 2019  

Termín Miesto konania, seniorát Ročník 

Termín Miesto konania, seniorát Ročník 

29. 03. – 31. 03. 2019

  

Zborový dom – Liptovský Trnovec 

- LOS 

3. a 4. ročník 

13. 09. – 15. 09. 2019 EBF UK – Bratislava – BAS Orientačný kurz, 

1. ročník  

 

9.3 Pastorálna starostlivosť   

Komplexnú duchovnú starostlivosť a formáciu dopĺňajú popri organizovaných bohoslužobných, 

vnútromisijných a duchovných podujatiach individuálne pastorálne rozhovory študentov s duchovnými 

správcami. Rozhovory vyhľadávali individuálne študenti čeliaci rôznym problémom, krízam a ťažkostiam 

v praktickom živote, či v živote viery.   

Duchovní správcovia organizovali pravidelné pastorálne rozhovory so študentmi plánujúcimi 

vstúpiť do programu Kandidát duchovnej služby, ako i so študentmi so štatútom Kandidát duchovnej 

služby. V uplynulom kalendárnom roku viedli duchovní správcovia pravidelné pastorálne pohovory 7. 

a 10. 5. 2019 so študentmi 5. ročníka, 22. 5. 2019 so študentmi 4. ročníka, 23. a 24. 5. 2019 so študentmi 

3. ročníka a 31. 5. 2019 so študentmi 2. ročníka. 

Okrem plánovaných pravidelných pastorálnych rozhovorov so študentmi vykonali duchovní 

správcovia TD ECAV pri EBF UK v uplynulom roku aj mimoriadne pastorálne rozhovory, v priemere  

3 – 5 pastorálnych rozhovorov týždenne.  
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9.4 Vnútromisijné a iné spoločenské podujatia 

Diskusné večery sa konali v letnom i zimnom semestri roku 2019 spravidla raz v mesiaci – vždy 

v stredu večer v klubovni Teologického domova od 17.00 h. Termíny konania diskusných večerov vo 

veľkej miere závisia od iných aktivít prebiehajúcich na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, 

okrem iného celofakultných prednášok, ktoré sa pravidelne konajú v stredu od 13.00 h. V roku 2019 

zmenu v konaní stredtýždňových služieb Božích vykonal aj CZ ECAV Bratislava Staré mesto. Tie sa už 

nekonajú vo štvrtky, ale v stredy. Vzhľadom k tomu, že tieto služby Božie vykonávajú študenti, narušilo 

to aj harmonogram diskusných večerov v uplynulom kalendárnom roku. Napriek uvedeným 

skutočnostiam, zorganizovali duchovní správcovia nasledovné diskusné večery: 

Dňa 13. marca 2019 sa konal dlho pripravovaný diskusný večer s názvom „Príbehy 

spravodlivých“. Hosťom diskusného večera bola redaktorka a moderátorka RTVS Dagmar Mozolová, 

ktorá sa okrem iného od  roku 2013 venuje príbehom statočných Slovákov, ktorí počas vojny zachránili 

ľudské životy. Správa o konaní tohto diskusného večera bola uverejnená v Evanjelickom posli spod 

Tatier, ako aj v Našej univerzite (O ľudskosti v neľudských časoch, Naša univerzita č. 8, apríl 2019, s. 

28).  

Ďalší diskusný večer s názvom „Srbský večer“ sa konal 27. marca 2019 a jeho hosťami 

i hostiteľmi zároveň boli študenti fakulty pochádzajúci zo Srbska, ktorí nám takouto formou priblížili 

krajinu, kultúru i cirkev, z ktorej pochádzajúcu. Hosťami večera boli: Mgr. Ivan Belanji, Branislav Balca, 

Ivan Klinko, Miroslav Ponjičan a Martina Speváková, ale aj absolventka fakulty Mgr. Anna-Mária 

Benková, PhD. Informáciu o jeho konaní s názvom Srbský večierok v Bratislave priniesol srbsko-

slovenský časopis Vzlet (dostupné na http://www.vzlet.rs/srbsky-vecierok-v-

bratislave/?fbclid=IwAR1YPfmWO2Ovh0H50kAIyqOEo7qpqeWMx0OkD5GLQBfj6DrLqqzswkgxJus ).  

 24. apríla 2019 sa konal diskusný večer „Gemerská Gotická cesta ožíva“. Hosťami večera boli 

David Raška a Peter Koska, iniciátori projektu s názvom Sedem strážcov, ktorí sa vo svojom voľnom 

čase venujú záchranárskym prácam na kostoloch. Okrem iného hovorili počas večera o gotických 

kostoloch na Gemeri, o dobrovoľníctve pri ich záchrane a popularizácii, ako aj o tom, čo motivovalo 

mladých ľudí zapojiť sa či ako sa starať z pamiatkového hľadiska o kostoly.  

Začiatok zimného semestra sa už pravidelne spája s diskusným večerom s názvom „Ako 

cudzinec“, v rámci ktorého predstavia svoje skúsenosti zo zahraničných pobytov a výmenných pobytov 

všetci študenti, ktorí v uplynulom akademickom roku zažili niektorý z nich. V uplynulom roku sa tento 

diskusný večer konal 12. novembra 2019 a jeho hosťami boli Andrej Lacko, Patrícia Sára Šimková 

a Ivan Belanji. 

V pôste sa 10. apríla 2019 od 21.00 h do 7.00 h už tradične konala Noc modlitieb, ktorú pripravili 

študenti v spolupráci s duchovnými správcami formou modlitebných blokov. Noc modlitieb sa niesla v 

duchu Ježišových slov z Evanjelia podľa Lukáša „... do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“   

K pravidelným podujatiam už nepochybne patrí pôstny a adventný večer Slova a hudby. Tento 

rok sa v spolupráci s Cirkevných zborom ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska konal v Novom 

evanjelickom a. v. kostole na Legionárskej ulici v Bratislave 16. apríla 2019 Pôstny večer Slova a hudby 
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s názvom „Hľa, Baránok Boží“. Adventný večer s názvom „Chváľ, duša, Boha“ sa konal 11. decembra 

2019 v rámci večerných služieb Božích v Malom kostole na Panenskej ulici. Program týchto večerov v 

spolupráci s duchovnou správkyňou pripravili študenti fakulty, členovia Akademického speváckeho 

zboru Ichthys pod vedením zbormajsterky Mgr. art. Kataríny Juríkovej. 

Okrem uvedených podujatí sme študentom pravidelne sprostredkovávali pozvania  

aj na duchovné, kultúrne a spoločenské podujatia, konané v Bratislave, ako i na ďalších miestach  

na Slovensku. V roku 2019 sme študentom, pedagógom, ale i zamestnancom sprostredkovali zľavnené 

vstupné na viaceré divadelné predstavenia, konkrétne: dňa 1. marca 2019 na divadelné predstavenie 

Náš človek v Divadle Astorka Korzo ́ 90, 14. apríla 2019 na divadelné predstavenie Bačova žena v SND, 

27. apríla 2019 na divadelné predstavenie Skrotenie zlej ženy v SND, následne nahradené 

predstavením Je úžasná, 29. mája 2019 na operu Nabucco v Historickej budove SND. 

Spolu so študentmi sme v uplynulom roku zabezpečovali program (pracovné listy, hry, športové 

aktivity vo fitnescentre, rozprávky, piesne) počas vyhodnocovania testov účastníkov Biblickej olympiády, 

ktorá sa konala 12. apríla 2019 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, čím 

sme ďalšou formou prispeli k rozvíjaniu a budovaniu vzťahov a spolupráce s predstaviteľmi 

bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku, na území ktorého sa nachádzame. 

Finančne a materiálne sme podporili aj Balecký večierok, ktorý sa konal 19. novembra 2019 

o 18.00 h v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. 

Študentom sa pravidelne sprostredkováva aj náboženská literatúra, neraz za zvýhodnené ceny, 

v uplynulom kalendárnom roku to boli knihy z produkcie Vydavateľstva Tranoscius a Diár evanjelika 

2020, You Be, Evanjelický katechizmus pre mladých, ktorý vydal Východný dištrikt ECAV na Slovensku  

a pod. 

Spoločenské a vnútromisijné podujatia kalendárneho roka 2019 boli zavŕšené 3. decembra 

2019 v kancelárii spirituálov spoločným pečením vianočných oblátok, v tomto roku už po piatykrát. 

 

9.5 Disciplína 

Duchovní správcovia Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave v uplynulom 

kalendárnom roku 2019  nepodali podnet a ani neudelili žiadne disciplinárne opatrenie voči študentom 

fakulty. 

 

9.6 Iné 

Duchovní správcovia pripravujú každoročne správcovi objektu EBF UK rozpis ubytovania a 

zabezpečujú organizačne chod samosprávnej Rady obyvateľov Teologického domova (v zmysle štatútu 

EBF UK). Rozpis ubytovania na akademický rok 2019/2020 pripravila duchovná správkyňa na konci 

mesiaca jún 2019, ktorý bol následne posunutý na spracovanie a zverejnenie správcovi objektu 

Ľubošovi Hradskému.  
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So zástupcami Rady obyvateľov Teologického domova sa vedenie Teologického domova 

stretávalo podľa potreby. Z volieb zástupcov do Rady obyvateľov 12. novembra 2019 je vyhotovená 

zápisnica, ktorá je uložená v kancelárii duchovných správcov. Stretnutia vedenia Teologického domova 

so zástupcami Rady obyvateľov boli zdrojom mnohých podnetov zlepšenie chodu Teologického domova 

ECAV. Rovnako sú z nich vyhotovené zápisnice, ktoré sú uložené v kancelárii spirituálov. 

V spolupráci so správcom budov a vedením fakulty sme aj v uplynulom roku pomáhali 

zorganizovať brigádu na úpravu okolia fakulty, ktorá sa konala 23. marca 2019. 

Na základe požiadaviek, ktoré Správnej rade Fondu ECAV na podporu EBF UK adresovala 

duchovná správkyňa, Správna rada Fondu ECAV na podporu  EBF UK z účtu výchovno-vzdelávacieho 

procesu schválila refundáciu nákladov na zakúpenie stroja DEPO na domáce pečenie vianočných 

oblátok v celkovej výške 257,70 € do kancelárie duchovných správcov. Nadobudnutý majetok bol riadne 

zaevidovaný. 

 

10 Kontaktné údaje 

 

Sídlom EBF UK je Bratislava, Bartókova 8, PSČ: 811 02.  

Webovým sídlom je www.fevth.uniba.sk. 

Identifikačné číslo EBF UK: 00397865 11. 

Registračné číslo UK pre DPH: SK 2020845332  

http://www.fevth.uniba.sk/
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11 Sumár a poďakovanie 

 

Výročná správa o činnosti EBF UK bilancuje činnosť EBFUK za rok 2019 a nadväzuje  

na výročné správy za predchádzajúce roky. Zachytáva nielen všetky najdôležitejšie skutočnosti za rok 

2019, ale aj vývojové trendy hlavných ukazovateľov. 

V závere správy chcem vyznať podobne, ako kedysi Samuel na pomedzí Micpy a Šénu – „Až 

potiaľto pomáhal nám Hospodin.“ (1 Sam 7, 12), za čo mu iste patrí chvála, česť a dobrorečenie!  

 Zároveň sa však chcem poďakovať aj všetkým kolegom a kolegyniam, pracujúcim v tíme 

pracovníkov našej – počtom najmenšej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: pedagógom, 

vedeckým a technicko – hospodárskym pracovníkom (ekonomického oddelenia, správy budovy, 

študijného oddelenia, knižnice, jedálne, Teologického domova), členom vedenia fakulty – prodekanom, 

pánovi tajomníkovi, členom akademického senátu i vedeckej rady fakulty – za obetavú, kvalitnú, 

výborne odvedenú prácu v uplynulom kalendárnom roku. Uvedomujem si, že všetko sa do preloženej 

správy nezmestí, a preto ona vyjadruje obraz o našom spoločnom diele v uplynulom roku len parciálne, 

zlomkovite, no na druhej strane spôsobom, ktorý dovoľuje vytvorenie si obrazu o pôsobení fakulty 

v uplynulom kalendárnom roku.  

 Moje poďakovanie patrí i fakultám, ktoré spolupracujú s EBF UK na zabezpečovaní študijných 

programov (FF, PdF, Prif, FTVŠ); predstaviteľom Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí nám boli 

v riešení úloh v mnohom nápomocní; predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku,  

ktorí sa s nami spolupodieľali najmä na správe budovy EBF UK. Ale aj všetkým šikovným a aktívnym 

študentom a študentkám, ktorí vystúpili z tieňa ľahostajnosti a vlastného pohodlia a aktívne napomáhali 

pri formovaní akademického a spoločenského života a diania na našej fakulte.  

 

 

 

 

        Mgr. Milan Jurík, PhD.  
                     dekan 


