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Úvod 
 

Vážení členovia pedagogického zboru, milí študenti, zamestnanci, členovia akademickej obce EBF 

UK, absolventi a priaznivci našej fakulty, dovoľte, aby som Vám predstavil Výročnú správu Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF UK“ alebo „fakulta“) za rok 

2020.  Správa obsahuje prehľad najdôležitejších informácií o činnosti EBF UK v roku 2020.  

V marci 2020, ani nie v prvej tretine letného semestra uplynulého akademického roka sa v dôsledku 

príchodu vírusu COVID-19 na územie Slovenska zastavila prezenčná výučba a v priebehu niekoľkých 

dní sa ťažisko našej výučby prenieslo do virtuálnych učební vo forme e-learningu. Našimi novými 

univerzitnými mottami stali heslá – samoUK a edUKujeme. A popri rozbehnutí on-line výučby sa 

hlavným prostriedkom nášho vzdelávania – (opäť) stali nemí učitelia múdrosti – knihy.  

Keď prišiel na pozvanie Rákoczyovcov do východouhorského Blatného potoka Ján Ámos 

Komenský (ktorého meno nesie naša univerzita a ktorého 350. výročie úmrtia sme si pripomenuli  

15. 11. 2020), dostal pri príležitosti založenia potockej školy možnosť predniesť programovú reč. 

Komenský v nej pomenoval tri príčiny nepatrných úspechov vtedajšej školy. Vo svojom príhovore 

povedal: „Prvá príčina je, že nemáte dosť vhodných kníh, ktoré sú nositeľkami vedomostí. Druhá príčina 

je v tom, že aj keď máte niektoré dobré vedecké knihy, sú v školskej knižnici tak zatvorené, že sa len 

málokto k nim dostane, takže sa nikto o tých pokladoch nedozvie. Konečne tretia príčina spočíva v tom, 

že tu chýba metóda, pomocou ktorej by sa učitelia aj žiaci vedeli zbaviť ťažkostí (...), keby totiž väčšiu 

časť prác a bremien prenechali týmto nemým učiteľom.“  

Komenský v príhovore neostal len pri vypočítaní nedostatkov. Svojim kolegom učiteľom i 

študentom ukázal, že:  

A. Kandidát vzdelania si má vážiť knihy viac ako zlato a drahokamy. Veď knihy „ako naši najvernejší 

priatelia radi s nami besedujú, hovoria s nami úprimne, otvorene a bez pretvárky o všetkom, o čom 

chceme, poučujú nás, dávajú návody, povzbudzujú, utešujú a veci nášmu zraku veľmi vzdialené 

predkladajú nám ako prítomné! (...) Aký sú teda knihy Boží dar venovaný ľudskej mysli! (...) Nemilovať 

knihy znamená nemilovať múdrosť. No nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom. A to už 

smeruje k urážke Boha Stvoriteľa, ktorých chce, aby sme boli jeho obrazom. Chráňme sa teda toho! 

Pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými aj mimo školy, ale bez kníh sa nikto nestáva učeným ani v 

škole. Ak teda milujeme školy, milujeme aj knihy, dušu škôl; pretože ak školy nie sú oživované knihami, 

sú mŕtve.“  

B. Kandidát vzdelania ich má čítať vo dne v noci. „Nestačí však ceniť si knihy viac než zlato a držať 

si ich ukryté ako poklady. Okrem toho treba knihy aj čítať, aby sa v nich zakopané poklady opäť vykopali, 

prišli na svetlo a stali sa užitočnými.(...)“  

C. Kandidát vzdelania má z nich zbierať peľ ušľachtilej vedy a prenášať ho do úľa vlastného 

vzdelania. „Knihy nestačí len čítať, treba ich čítať pozorne a najdôležitejšie miesta si treba podčiarknuť 

a vypísať. Podčiarkovať možno len v knihe, ktorá je tvoja. No poznámky, či výpisky sa majú robiť, či je 

to tvoja kniha, alebo cudzia. Vyberať si totiž najužitočnejšie veci je také nevyhnutné, že z čítania kníh 
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nemá úžitok ten, kto si z nich zároveň nevypisuje. Lebo učenými nás nerobia knihy, ale štúdium kníh. 

Istý úžitok z čítania bude mať ten, kto si vypisovaním prisvojuje to, čo čítal. Nechcieť nič vyberať z kníh 

znamená zanedbávať všetko. Alebo chcieť veci zverovať iba pamäti znamená písať ich iba do vetra, 

pretože naša pamäť je nestála, prijíma mnoho vecí, ktoré čoskoro vypúšťa a stráca, ak nie je 

podporovaná zábradlím písma. (...) Toto je totiž ona cesta, ktorou mnohí obdivovaní učenci dosiahli 

svoje úspechy, že nad nimi žasnú tí, čo nevedia, akými cestami sa tieto úspechy dosiahli.“  

D. Že treba dobre poznať prekrásny úžitok týchto takto zovšadiaľ znesených pokladov múdrosti. 

„Keď budeš musieť niekedy o niečom uvažovať, hovoriť, alebo niečo robiť, nebudeš musieť tu alebo 

tam hľadať, ale budeš to už mať pripravené... Budeš bohatý svojím vlastným, zákonite získaným 

bohatstvom. Budeš mať svoje poklady v svojej moci. (...) Lebo čo si sám premyslene nazhromaždíš, 

budeš mať vždy k dispozícii. Keď bude predložená akákoľvek téma, budeš môcť uviesť autorov, ktorí o 

nej písali. Ak budú od teba žiadať rozpravu na danú tému, nikdy ti nebude chýbať látka. Získaš 

schopnosť rýchlo posudzovať názory spisovateľov a povedať, ktoré sa zdajú pravdivejšie alebo 

pravdepodobnejšie, než druhé. Sám však budeš mať stály liek proti nestálosti pamäti. A koľkokrát bude 

potrebné, budeš môcť o ktorejkoľvek veci prednášať čo aj celý deň... Ak vás na to nenavnadím, budem 

tu nadarmo. Nemôžem to teraz urobiť vhodnejšie než tým, že vám radím a odporúčam čítať diela 

dobrých autorov.“ 

Toľko posledný biskup Jednoty bratskej, Ján Ámos Komenský. Podobnú radu nám dáva aj Ježiš 

Kristus v podobenstve o človeku, ktorý našiel poklad na cudzom poli. (Mt 13, 44) Čo urobil? So skrytou 

radosťou odišiel domov, predal všetko čo mal a kúpil to pole, aby z neho mohol poklad získať. Aj my 

sme boli v uplynulom roku pozvaní, aby sme predávali, čo máme a kupovali si polia, na ktorých ležia 

skryté poklady múdrosti. Aby sme usilovne kopali a objavovali bohatstvá, ktoré skrývajú. Nie preto, aby 

sme boli sami bohatí, ale aby sme obohacovali iných. Samých seba, našich blížnych, našu krajinu, svet 

a Kristovu cirkev.  

Úlohou tejto správy je vydať z tohto nášho snaženia počet. Hodnotiť a bilancovať. S cieľom 

rozpoznať a neopakovať chyby, ktorých sme sa dopustili, poučiť sa z nezdarov, tešiť sa z úspechov a 

ďakovať Najvyššiemu za pomoc a požehnanie.  

 

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“),je  

v súčasnosti jednou z 13 fakúlt najstaršej a najväčšej univerzity na Slovensku. Svojich študnetov 

pripravuje 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 „formovateľa teologického 

smerovania“ evanjelikov na Slovensku.  

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK vznikla v úzkej korelácii s potrebami a poslaním Evanjelickej 

cirkvi a.v. Školu po Uhorskej evanjelickej cirkvi 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). Na 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 zažilo zásadné zmeny. Slovenská evanjelická 

bohoslovecká fakulta – „alma mater slovanského luteranizmu“, sa stala po vyše siedmych desaťročiach 

svojej existencie súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave. Fakulta vstupom do zväzku Univerzity 

Komenského získala svoj aktuálny názov – Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave. Stalo sa tak 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  (spolu s Teologickým domovom Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku) presťahovaná do nového komplexu budov campusového typu na Bartókovu 

ulicu č. 8, kde aktuálne realizu vzdelávací proces vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania (v bakalárskom, magisterskom, doktorandskom), spolu 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 934 

absolventov. Z celkového počtu ukončilo štúdium v doktorandskom stupni 50 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 fakultou verejnej vysokej školy a od svojho vzniku zaujíma popredné miesto  

v slovenskom systéme teologického vysokoškolského vzdelávania. Je súčasťou najväčšej a najstaršej   
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a najkomplexnejšie vybudovanej univerzity klasického typu v Slovenskej republike, ktorá si uchováva 

status národnej univerzity. Podľa aktuálnej organizačnej štruktúry EBF UK pozostávala z  5 katedier a 1 

inštitútu. 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, 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 osobamia 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  

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť  
(od 11. 6. 2019 – 10. 6. 2023) 
  

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 2020 zasadlo spolu 5 krát (30.1., 6.3., 23.4., 7.10.; 7.12.). Rokovania 

dekana EBF UK spolu s prodekanmi EBF UK, tajomníkom EBF UK a predsedom AS EBF UK mali 

ustálený priebeh – v úvode zasadnutí sa jednotliví členovia Vedenia EBF UK vyjadrili k plneniu 

aktuálnych i dlhodobých úloh na úsekoch, za ktoré zodpovedajú. Následne sa venovali analýze a 
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plánovaniu činností a manažovaniu zodpovedností spadajúcich do nosných oblastí pôsobnosti fakulty, 

predovšetkým do oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, hospodárenia, ekonomickej politiky 

EBF UK, zamestnávania, tvorby vnútornej legislatívy. Na zasadnutiach v roku 2020 dominovala téma 

organizácie prechodu na dištančné vzdelávanie, príprava a realizácia protiepidemiologických opatrení 

proti šíreniu ochorenia COVID-19, zmena organizácie práce zamestnancov fakulty, hľadanie riešení 

výpadkov príjmov z podnikateľskej činnosti, finalizácia generačnej výmeny garantov. V druhej polovici 

roka 2020 riešilo vedenie fakulty najmä prípravu na proces autoevaluácie študijných programov 

realizovaných na EBF UK, ktorý na EBF UK prebehol v mesiacoch október – december 2020. Členovia 

vedenia fakulty sa v mesiacho október – december zúčastnili piatich porád k príprave procesu 

autoevaluácie študijných programov  zo strany UK. 

 

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. 2020 do 31. 12. 2020: 

 

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)   (do 31.8.2020) 

Členovia:  

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.  

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.  

ThDr. Dávid Benka, PhD.  

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD.  (do 11. 9. 2020) 

Mgr. Marek Neština, PhD. 

Timotej Devečka 

Matúš Korenko 

Patrícia-Sára Šimková 

 

Volebná a mandátová komisia AS EBF UK:  

 

Predseda: 

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.  



 

10 
 

Členovia: 

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD.   (do 11. 9. 2020) 

Andrej Lacko    (do 31. 8. 2020) 

Náhradníci: 

Ondrej Baranec 

Samuel Rusnok 

 

AS EBF UK v roku 2020 zasadal trikrát. Medzi najvýznamnejšie materiály schválené na 

zasadnutiach AS EBF  UK patrili:  

• Výročná správa o činnosti EBF UK za rok 2019 

• Kritériá a podmienky na prijatie na štúdium na akademický rok 2020/21 

• Výška školného a poplatkov za štúdium na akademický rok 2020/21 

• Schválenie návrhu dekana EBF UK na členov Vedeckej rady 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, 
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• 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. 

 

Zloženie VR EBF UK v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020: 

Predseda: 

Mgr. Milan Jurík, PhD.  

Členovia: 

prof. ThDr. Juraj Bándy    (do 4.10.2020) 

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo 

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. (do 4. 10. 2020) 

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.  (do 4. 10. 2020) 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

Mgr. Marek Neština, PhD.   (do 4. 10. 2020) 

Odborníci z praxe: 

JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA. LL.M  (do 14. 2. 2020)  

doc. Ing. Helena Schurmann, PhD.  (do 4. 10. 2020) 

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.  (do 4. 10. 2020) 

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. 

Mgr. Ivan Eľko  
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VR EBF UK zasadala v roku 2020 jedenkrát, a to 10. 6. 2020. Rokovanie sa uskutočnilo z dôvodu 

zavedených protiepidemiologických opatrení poprvýkrát dištančnou formou, prostredníctvom aplikácie 

Cisco Webex Meetings.  

 

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 2020 

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. 

 

 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 Mgr. Milan Jurík, PhD.  
 (od 1. 10. 2020) 
 
Katedra systematickej teológie (KST)  vedením katedry poverený doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 
 
Inštitút kontextuálnej teológie (IKT)  vedením poverený prodekan pre vedeckú činnosť, rozvoj  

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

 

EBF UK je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, najstaršej a  najväčšej univerzity na 

Slovensku, avšak aj na nás dolieha šíriaci sa celoslovenský trend poklesu záujmu o štúdium v oblasti 

humanitných vied.  

Na EBF UK sú rovnako ako na všetkých ostatných fakultách Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „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“). EBF UK aj v roku 2020 v zmysle bolonskej deklarácie 

v plnej miere uplatňovala jej rámcové smery v kontexte spoločného európskeho priestoru, a to v troch 

kľúčových oblastiach: 

• trojstupňový vysokoškolský systém – rozdelenie štúdia do troch stupňov, 

• uplatňovanie kreditového systému štúdia na báze ECTS, 

• skvalitnenie mobility študentov, učiteľov a pracovníkov vysokých škôl. 

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 Akreditačnej komisie č.: 2015-

18766-15A0 zo dňa 30. 10. 2015 a následných rozhodnutí novovzniknutej Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo (nahradila Akreditačná komisiu) 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 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 a pedagogické vedy. 

Od 1. septembra 2019 nadobudla účinnosť vyhláška č. 244/2019 Vyhláška Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o sústave študijných odborov Slovenskej 

republiky, ktorá ustanovila nové študijné odbory (resp. spojila viaceré študijné odbory do jedného),  

v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie. Evanjelická 

bohoslevecká fakulta tak poskytuje vzdelávanie v odbore 6171 - teológia (skupina humanitné vedy) 

a v odbore 7605 učiteľstvo a pedagogické vedy (skupina vzdelávanie).  

EBF UK mala priznané právo poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v niektorých študijných 

programoch iba s časovým obmedzením do roku 2020. V roku 2020 sme teda museli riešiť i otázku 

generačnej výmeny garantov.  

V zmysle platných predpisov a na základe úspešného zvládnutia procesu generačnej výmeny 

garantov (ktorá prebiehala v rokoch 2018 – 2020) môže EBF UK kontinuálne  poskytovať vysokoškolské 
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vzdelávanie v študijnom odbore teológia a v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy bez 

časového obmedzenia. 

Na základe bilaterálnych dohôd s fakultami Univerzity Komenského v Bratislave, EBF UK aj 

naďalej spolupracuje v rámci uskutočňovania medzifakultných učiteľských študijných programov s 

Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK, Fakultou telovýchovy a športu UK. Spolupráca 

s Pedagogickou fakultou UK bola na žiadosť Pedagogickej fakulty UK čiastočne obmedzená. Novoprijatí 

študenti sú prijímaní na študijné programy uskutočňované v spolupráci Filozofickou fakultou UK, 

Prírodovedeckou fakultou UK, Fakultou telovýchovy a športu UK, či Prírodovedeckou fakultou UK, 

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

 

2.1 Študijné programy a realizácia štúdia počas pandémie COVID-19 

 

EBF UK ponúkala v roku 2020 záujemcom o štúdium v bakalárskom, magisterskom  

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

príslušný akademický titul. Ponuka štúdia sa oproti roku 2019 nezmenila. 

Informácie o možnostiach štúdia na EBF UK v Bratislave mohli záujemcovia získať na 

aktualizovanej webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk) či portáli vysokých škôl (www.portalvs.sk). 

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. S uchádzačmi komunikujeme 

tiež prostredníctvom účtov na Instagrame, Youtube, Twitteri.  

Zástupcovia fakulty sa v rámci zvýženia propagácie štúdia na EBF UK tiež zúčatnili rôznych 

podujatíí ako napríklad: 

• Dni otvorených dverí, veľtrhy, akademické a cirkevné podujatia  

• Február 2020 – Mesiac otvorených dverí na EBF UK 

• Kam na Vysokú – RoadShow 2020 

• Profesia days 

• Deň otvorených dverí na UK 

• Veľtrh Gaudeamus online 

• Studuj.to CZ online 

• Ukrajina Study Abroad Online 

Väčšina uvedených podujatí sa v roku 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 konala v on-line 

priestore. 

V akademickom roku 2020/2021 fakulta prijímala uchádzačov na nasledovné študijné programy: 

Bakalárske štúdium (I. stupeň): 
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• 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 č. 1 

 

                                   Akreditované študijné programy na EBF UK v roku 2020 

Bakalárske Magisterské Doktorandské Spolu 

denné / externé denné / externé denné / externé denné / externé 

2 / 1 4 / 1 2 / 2 8 / 4 

 

Realizáciu vzdelávania vo všetkých študijných programoch výrazným spôsobom ovplyvnilo 

vypuknutie pandémie COVID-19. V priebehu mesiacov január a február prebiehala výčba prezenčným 

spôsobom. V kontexte správ o prvých prípadoch ochorenia na novú formu koronavírusu COVID-19 na 

území Slovenskej republiky fakulta začala zavádzať prvé protiepidemiologické opatrenia: formou 

letákov boli študenti, pedagógovia i zamestnanci vyzývaní k zvýšeniu hygieny – dodržiavanie odstupu 

min. 2 metre, nosenie rúška, umývanie rúk. Pri vstupe do budovy bolo zriadené miesto na meranie 
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telesnej teploty s cieľom predísť príchodu  ľudí s ochorením na koronavírus. Pri vstupe do každej učebne 

bola umiestnená dezinfekcia rúk. 

Vedenie Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity rozhodlo 8. marca 2020 

vzhľadom na zrýchľujúce sa šírenie koronovírusu a vrcholiacu chrípkovú sezónu dočasne (do 21. marca 

2020) prerušiť prezenčnú výučbu a fakultám odporučilo pokiaľ možno čo najrýchlejšie prejsť na 

dostupné formy dištančnej výučby s maximálnym využitím on-line prostiedkov. Prezenčná výučba tak 

bola ku dňu 9. marcu 2020 na EBF UK dočasne pozastavená, pedagógovia postupne prechádzali na 

dištančný spôsob výučby s využitím podporných on-line nástrojov (MS Teams, Moodle...). Príkazom 

rektora UK č. 3/2020 boli študenti vyzvaní, aby v záujme prevencie pred ochorením COVID-19 opustili 

ubytovacie zariadenia, v dôsledku čoho aj z Teologického domova ECAV pri EBF UK odišlo v priebehu 

druhého marcového týždňa väčšina obyvateľov. Študenti boli následne na základe Príkazu dekana č. 

2/2020 zo dňa 14. apríla 2020 z Teologického domova predčasne odubytovaní, s podpisom dodaktu 

k Zmluve o ubytovaní. Všetkým obyvateľom Teologického domova ECAV pri EBF UK je potrebné 

vysloviť poďakovanie za rešpektovanie všetkých zavádzaných opatrení a regulácií chodu Teologického 

domova. Vďaka zavedeným opatreniam a tiež ich rešpektovaniu zo strany študentov sa žiaden 

z obyvateľov Teologického domova, ani zamestnancov EBF UK v priamom styku s fakultou nenakazil 

koronavírusom COVID-19. 

Potreba kontinuálneho predlžovania preventívnych opatrení na EBF UK (ako i celej UK) si 

vyžiadala potrebu úpravy harmonogramu akademického roka 2019/2020 a organizácie štátnych 

skúšok, ktorá bola vykonaná Vnútorným predpisom EBF UK č. 1/2020 zo dňa 1. 4. 2020.  

Štátne skúšky v AR 2019/2020 prebehli v kombinácii prezenčnej a dištančnej metódy za prísnych 

protiepidemiologických opatrení v plánovanom termíne. 

Zimný semester akademického roka 2020/2021 bol realizovaný tiež dištančnou formou výučby. 

Väčšina pedagógov využívala možnosť home officu, ktorý bol v rôznych periódach podľa aktuálnej 

epidemilogickej situácie odporúčaný, alebo povinný. Organizácia pedagogického procesu bola 

priebežne upravovaná a manažovaná prostredníctvom Príkazov dekana č. 4/2020.,  č. 5/2020 a č. 

6/2020. Koordináciu inštitucionálnej technickej podpory on-line vzdelávania prevzal a realizoval 

prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty Mgr. Maroš Nicák, PhD.  

 

2.2 Študenti 

 

Na EBF UK študovalo v roku 20201 vo všetkých stupňoch štúdia 64 študentov. V porovnaní  

s predchádzajúcim rokom vzrástol počet študentov celkovo o 8. Celkovo nízky počet študentov už 

                                                      
 

1 Pozn.: Počty študentov sú uvádzané k 31. 10. príslušného kalendárneho roku, 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. 
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niekoľko rokov po sebe signifikuje dlhodobejší trend nepriaznivého vývoja daného ukazovateľa na EBF 

UK, ale i v širšom kontexte.  

 

Tabuľka č. 2 

 

Počet študentov na jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia k 31. 10. 2020 

Bakalársky Magisterský Doktorandský Spolu 

20 37 7 64 

 
 

Tabuľka č. 3 

Počet študentov podľa stupňa a formy štúdia  

Bakalárske Magisterské Doktorandské Spolu 

denné externé denné externé denné externé 

SR zahr. SK zahr. SK zahr. 

8 5 7 34 3 0 3 2 2 64 

 

 
 

Graf č.1 
 

 

 
Z hľadiska uprednostňovanej formy štúdia (t.j. denné štúdium) študovalo na EBF UK v roku 2020 

v dennej forme 55 študentov, vrátane 12 študentov cudzincov z Českej republiky, Srbska a Rumunska. 

V externej forme študovali na EBF UK 9  študenti. Z celkového počtu študentov bolo 34 žien. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

P
O

Č
ET

 Š
TU

D
EN

TO
V

Celkový počet študentov k 31. 10. 2020

študenti z toho ženy z toho cudzinci



 

19 
 

Graf č. 2 

 
 

 

Bakalárske a magisterské štúdium 

V roku 2020 bolo v bakalárskom, magisterskom a v spojenom magisterskom a  stupni štúdia stupni 

štúdia zapísaných 57 študentov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 9 študentov. 

V dennej forme štúdia študovalo 37 študentov, v externej 7. 

 

Tabuľka č. 4 

Počet študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. v spojenom stupni štúdia 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia Spolu 

1. stupeň 2. + spojený 

stupeň 

spolu 1. stupeň 2. + spojený 

stupeň 

spolu 

13 37 50 7 0 7 57 

 

Doktorandské štúdium 

V roku 2020 bol na doktorandské štúdium prijatý 1 nový študent, čo je rovnaký počet ako 

v predchádzajúcom roku. Celkom študovalo v roku 2020 doktorandskom štúdiu 7 študentov, čo je 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 1 študenta. V dennom doktorandskom štúdiu študovalo 

5 študentov, z toho 2 zahraniční. V externej forme štúdia študovali 2 študenti.  
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Tabuľka č. 1 

Počet študentov doktorandského štúdia 

Interní Externí Spolu 

5 2 7 

 

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

študentov a počtom učiteľov. V dôsledku medziročného mierneho nárastu počtu študentov stúpol aj 

priemerný podielový ukazovateľ za EBF UK medziročne z úrovne 4,27 v roku 2019 na 5,52 v roku 2020. 

 

Tabuľka č. 6 

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na jednotlivých fakultách UK k 31. 10. 2020 

Počet študentov v 1., 2. a 3. stupni 

VŠ vzdelávania 

Evidenčný počet vysokoškolských 

učiteľov 

Počet študentov na jedného učiteľa 

64 11,63 5,52 

 

Graf č. 3 
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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 2020, t. j. tretí rok za sebou neukončil na EBF UK žiadny absolvent. 

 

Tabuľka č. 7 

Rigorózne konanie na EBF UK v roku 2020 

Počet rigoróznych doktorov Počet študijných odborov Udeľovaný akademický titul 

0 0 ThDr. 

 

 
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 

prichádzajúcich na EBF UK v akademickom roku 2019/2020. 

Počas akademického roku 2019/2020 absolvovali zahraničnú mobilitu 3 študenti, všetci rámci 

programu Erasmus+. Na fakulte sme privítali v rámci programu Erasmus+ 2 študentov, a to z Grécka a 

Nemecka. 

 

2.4 Prijímacie konanie 

 

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

vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo na akademický rok 2020/2021 spolu 34. 

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 2020/2021 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 
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a spojenom magisterskom štúdiu bolo registrovaných 32 prihlášok v dennej a externej forme štúdia, 

počet prijatých 29, z nich bolo 29 zapísaných do 1. roka štúdia. 

 

Tabuľka č. 8 

Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom prvom a druhom stupni štúdia 

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 
12 0 12 

bez prijímacej skúšky 

12 0 12 0 9 0 9 

evanjelická 

teológia so 

zameraním 

na sociálnu 

pomoc 

8 7 15 8 7 15 0 8 7 15 

učiteľstvo 

náboženskej 

výchovy 

5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 

Spolu  32 7 32 22 7 29 0 22 7 29 
* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

 

V  magisterskom štúdiu bola registrovaná 1 prihláška v dennej forme štúdia, počet prijatých 0,   

zapísaných do 1. roka štúdia 0. 

Tabuľka č. 9 

Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom prvom a druhom stupni štúdia 
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 

1 0 1 

bez prijímacej skúšky 

0 0 0 0 0 0 0 

učiteľstvo 

náboženskej 

výchovy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

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

zapísaný do 1. roka štúdia. 

Tabuľka č. 10 

Prehľad prijímacieho konania v doktorandskom stupni štúdia 

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  
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
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2.5 Absolventi 

 

Vysokoškolské štúdium na EBF UK v Bratislave ukončilo 15 absolventov vo všetkých stupňoch 

vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získali 13, titul „bakalár“ 0 a akademický titul 

„philosophiae doctor“ získali 2 absolventi. Z celkového počtu ukončili štúdium s vyznamenaním 3 

študenti. 

V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium 5 

absolventov, čo je o 4 menej 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 rovnaký 

počet ako v prechádzajúcom roku. V bakalárskom študijnom programe evanjelická teológia  

so zameraním na sociálnu pomoc neukončil štúdium žiadny absolvent, čo je o 1 menej ako  

v predchádzajúcom roku. V magisterskom študijnom programe evanjelická teológia so zameraním  

na riadenie sociálnej pomoci ukončili štúdium  7 absolventi, čo je o 7 viac ako v predchádzajúcom roku.  

Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho, magisterského či doktorandského štúdia, ktorej 

sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj ich rodiny a priatelia sa v  roku 2020 z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení na Univerzite Komenského v Bratislave nekonala. 

Vedenie UK prijalo z dôvodu šírenia pandémie mnoho preventívnych opatrení, ktoré prispeli  

k zvládnutiu nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku. Ich súčasťou bolo zrušenie všetkých 

prezenčných hromadných podujatí, včítane akademických obradov. „Napriek obrovskému rešpektu  

k akademickým rituálom prevážilo odhodlanie chrániť zdravie študentov, rodinných príslušníkov  

a kolegov,“ uviedol rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. vo svojom rozhodnutí. EBF UK uvedené 

rozhodnutie podporila a považovala ho za správne.  

 

Tabuľka č. 11 

Absolventi EBF UK v roku 2020, k 31. 12. 2020 

 
Denné Externé 

Zahraniční 

 z celkového počtu 
Spolu 

Bc.  0 0 0 0 

Mgr.  7 0 1 7 

Bc. + Mgr.  6 0 1 6 

PhD. 2 0 0 2 

Spolu 15 0 2 15 
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Graf č. 4 
 

 

 

 

2.6 Úspechy študentov  

 

Akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia 

s udelením motivačného štipendia v roku 2020 bola udelená 3 absolventom. 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. Cena dekana EBF UK za vynikajúcu 

diplomovú prácu spojená s udelením motivačného štipendia vo výške 100 eur bola udelená 1 študentovi. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bola 1 študentovi udelená Akademická pochvala 

rektora za mimoriadny študijný výsledok spojená s priznaním motivačného štipendia vo výške 365 eur.  

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom 

akademickom roku bolo v zmysle platného štipendijného poriadku UK priznané 5 študentom v celkovej 

výške 3 969 eur.  

Peressényho štipendium zo základiny Samuela a Žofie Peressényovcov, ktoré spravuje 

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku bolo na základe schválenia Správnej rady fondu Peressényho 

štipendia udelené 5 študentom EBF UK.  Slávnostné odovzdanie, ktoré malo prebehnúť na  GBÚ dňa 

16. 12. 2020 bolo z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie odložené. 
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3  Veda a výskum 

 

EBF UK kladie dlhoročne dôraz na podporu projektovej činnosti pedagógov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a doktorandov na EBF UK. V snahe vytvárať motivujúce a inštitucionálne podporujúce 

prostredie pre realizáciu teologického výskumu a s cieľom získavania grantových prostriedkov na vedu 

a výskum poskytoval i v roku 2020 konzultačnú a podpornú činnosť zameranú na zabezpečenie 

primeranej kvality príprav formálneho spracovania žiadostí o vedecké projekty v slovenských 

i zahraničných grantových agentúrach prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.  

Na EBF UK bolo v roku 2020 úspešne riešených celkovo 5  vedeckých projektov, ktoré získali 

finančnú podporu z  z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), Vedeckej grantovej agentúry 

MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) a Grant Univerzity Komenského pre doktorandov. Na obdobie od roku 

2020 bol schválený nový projekt VEGA 1/0746/20 (Horňanová). V roku 2020 boli za EBF UK podané 3 

nové projekty do APVV (Ábel, Jurík, Valčová) a 1 nový projekt do VEGA (Ábel).  

Výskumné pobyty sa v roku 2020 nemohli realizovať z dôvodu zavedených protipandemických 

opatrení voči ochoreniu COVID-19.  

Knižnica EBF UK zabezpečovala skenovanie potrebných materiálov k výskumnej činnosti. 

Pandémia koronavírusu COVID-19 v roku 2020 znemožnila organizovanie a realizáciu viacerých 

plánovaných vedeckých podujatí, ktorých uskutočnenie bolo preložené do obdobia prezenčného 

vyučovania na Univerzite Komenského.  

  

3.1 Vedecké projekty a granty 

 

V roku 2020 bolo  na EBF UK zapojených 11 riešiteľov do 5 vedeckých projektov. Všetci vedecko-

výskumní pracovníci z Inštitútu kontextuálnej teológie (IKT) sa podieľali na  riešení vedeckých projektov, 

v dvoch prípadoch ako hlavní riešitelia (APVV, VEGA), v jednom prípade ako zástupca hlavného 

riešiteľa (VEGA). V roku 2019 boli členovia IKT zapojení do 3 vedeckých projektov (APVV, VEGA, 

KEGA), pričom vo všetkých prípadoch boli zároveň aj hlavnými riešiteľmi. V roku 2020 boli 3 doktorandi 

zapojení do riešenia 3 vedeckých projektov (APVV, VEGA, Grant UK). V rámci 4 žiadostí o nové projekty 

(3x APVV, VEGA) bola vytvorená vedecko-výskumná spolupráca s Rímskokatolíckou cyrilometodskou 

bohosloveckou fakultou UK, Právnickou fakultou UK, Evangelickou teologickou fakultou Karlovej 

Univerzity v Prahe a Gréckokatolíckou teologickou fakultou Univerzity v Prešove. Z externých 

akademických inštitúcií zapojených do podaných vedeckých projektov pochádza celkovo 6 riešiteľov. 

Do prípravy 4 nových vedeckých projektov sa zapojilo 12 riešiteľov z EBF UK, z toho boli 4 doktorandi. 

Celkovo sa na príprave podaných projektov  podieľalo 18 riešiteľov. 

 

V roku 2020 boli riešené vedecké projekty: 

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

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

 

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

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

 

4)  VEGA 1/0746/20 – Hebrejská Kniha Ester v historických, teologických a kultových súvislostiach 

(Horňanová – hl. r.) 

 

V roku 2020 bol riešený 1 Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK: 

 

1)  Grant UK/374/2020 – Učenie o prirodzenom zákone v evanjelickej teológii a etike v 20. storočí 

(Prihracki, P. A.) 

 

V roku 2020 boli podané 3 nové APVV granty a 1 nový VEGA grant: 

 

1) APVV – Židovsko-kresťanské perspektívy o interreligióznej koexistencii a marginalizácii minorít v 

meniacom sa biblickom milieu (Ábel – hl. r., Peres, Horňanová, Štrba, Benka, Prihracki, M., Dančiaková 

– riešitelia, Nicák – spracovateľ projektu) 

 

2) APVV – Ľudské práva z hľadiska antropológie – teologické, religionistické, sociologické a právne 

aspekty (Valčová – hl. r., Valčo – zast., Turčan, Kardis, Slivka, Sabol - riešitelia) 

 

3) APVV – Teológia a hudba v Tranovského kancionáli Cithara Sanctorum  (Jurík – hl. r., Halama, O., 

Grešová, Kmec - riešitelia) 

 

4) VEGA - Recepcia apoštola Pavla v korpuse novozmluvných textov (Ábel – hl. r., Prihracki, M.) 

 

Popis vedeckých projektov riešených na EBF UK 

 

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

Doba riešenia projektu: 2020 – 2023 

Predmetom výskumu je hebrejská verzia biblickej Knihy Ester a málo známy židovský náboženský 

sviatok Purím, ktorého ustanovenie je opísané v historických súvislostiach práve v Knihe Ester. Popri 

sviatku Purím, ktorý je pripomienkou jedného z prvých prípadov antisemitizmu, projekt rieši introduktívne 

otázky k tejto biblickej knihe, ako aj analýzu a interpretáciu ďalších vybraných dôležitých teologických 

motívov v Knihe Ester: Božia skrytosť, motív násilia a odplaty alebo motív záchrany Židov pred 

pogromom prostredníctvom ženskej hrdinky. Výsledky výskumu budú publikované v hlavnom 

publikačnom výstupe – vo vedeckej monografii, ktorá bude podávať vedecký komentár s historicko-

kritickými poznámkami a textovou analýzou tejto najmenej známej biblickej knihy v kresťanskom 

prostredí. 
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Riešiteľský kolektív: 

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. (hlavný riešiteľ) 

 

Grant UK/374/2020 – Učenie o prirodzenom zákone v evanjelickej teológii a etike v 20. storočí 

Doba riešenia projektu: 2020 

Perspektíva projektu spočíva v univerzálnosti a široko-spektrálnej aplikácií vybranej témy. Výsledky 

štúdia učení o prirodzenom zákone majú interdisciplinárne použitie. Toto sa orientuje tak na etické 

otázky, ako i na ekumenický dialóg, ale i vzťah vedy a teológie. Pre dosiahnutie stanovených cieľov 

bude použitý nasledovný argumentačný postup. Po stručnom definovaný učenia o prirodzenom zákone 

bude nasledovať komparatívny prístup, ktorý sa bude snažiť identifikovať obsahové prvky prirodzeného 

zákona u rôznych teológov a zdôvodniť ich postoj v rámci ich teologického systému. Následne zistenia 

budú analyzované, aby bolo poukázané, ktoré z nich sú použiteľné pre súčasnú etickú diskusiu. 

Posledná časť projektu sa venuje kritickému zhodnoteniu výsledkov a aplikácií poznatkov do nielen 

evanjelickej teológie a etiky 21. storočia. 

 

Riešiteľský kolektív: 

Mgr. Pavel A. Prihracki (hlavný riešiteľ) 

 

Nové žiadosti o vedecké projekty: 

  

APVV – Židovsko-kresťanské perspektívy o interreligióznej koexistencii a marginalizácii minorít 

v meniacom sa biblickom milieu (2021 – 2024) 

Vedecký projekt predstavuje súbor siedmych na seba nadväzujúcich historicko-kritických, biblicko-

exegetických a právnych perspektív/analýz starozmluvných, novozmluvných, mimobiblických a 

rímskych prameňov „biblickej antiky“ a intertestamentárneho obdobia (1. stor. ante–1. stor. post.). 

Vedecký projekt APVV skúma vývoj a vznik fenoménov koexistencie a marginalizácie z hľadiska 

diferentného sociálno-náboženského a kultúrno-literárneho kontextu geografickej oblasti Kanaánu, 

Peleschet (Palestína). V rámci projektu sú analyzované nielen významné pramene pojednávajúce o 

marginalizovaných skupinách (ženy, cudzinci, Samaritáni, chorí, posadnutí, kumránske spoločenstvo 

etc.) v interreligióznom prostredí (rímsky polyteizmus a kult rímskeho cisára, farizeizmus, helenizmus), 

ale aj formujúce sa synoptické tradície a rímske právne pramene (2 stor. ante–1. stor. post) z obdobia 

zásadných a transformujúcich spoločenských zmien v rímskej provincii Iudaea (Židovské povstanie [66–

70], Bar-Kochbovo povstanie [132–135]). Projekt sa predovšetkým zameriava na postavenie 

marginalizovaných náboženských minorít v rámci lokálnych a celospoločenských perzekúcií, politickú 

interakciu s Rímskou ríšou a na významnú úlohu vybraných náboženských textov vyvolávajúcich 

marginalizáciu alebo vedúcich k interreligióznej  koexistencii.  

 

Riešiteľský kolektív: 

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

prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. 
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doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

ThDr. Blažej Štrba, PhD.(RKCMBF UK) 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Mgr. Michaela Prihracki 

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD. (PraF UK) 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. (spracovateľ projektu) 

 

APVV – Teológia a hudba v Tranovského kancionáli Cithara Sanctorum  (2021 – 2024) 

Projekt Teológia a hudba v kancionáli Cithara Sanctorum vytvára priestor pre interdisciplinárny výskum 

kancionála Juraja Tranovského – Cithara Sanctorum, ktorý sa stal popri kralickej Biblii najvplyvnejšou 

knihou pobělohorského exilu. V priebehu 17.–20. storočia, vo viacerých vrstvách formoval religiozitu a 

kolektívnu identitu slovenských evanjelikov na území Slovenska a v zahraničí. Projekt prepája pramenný 

výskum v oblasti teológie a muzikológie, čím vytvára priestor pre interdiscipinárny hymnologický výskum 

zameraný na osvetlenie genézy jednotlivých piesní, určenie predlôh a pretextov, spôsobov, ako sa v 

poetickej štruktúre piesní tematizovali liturgické časti a úkony, zameria sa na štúdium vzťahov textov 

piesní a teologických dôrazov evanjelickej teológie v čase, špecifík vývinu liturgického jazyka. V rámci 

projektu sa zvlášť zameriame na osvetlenie hymnografickej tvorby Juraja Tranovského, ktorá ostáva 

dosiaľ ukrytá v mase piesňových textov kancionála. 

 

Riešiteľský kolektív: 

Mgr. Milan Jurík, PhD. (hlavný riešiteľ) 

doc. Mgr. Ota Halama, Th.D. 

Mgr. Adriana Grešová, PhD. 

Mgr. Martin Kmec 

 

APVV – Ľudské práva z hľadiska antropológie – teologické, religionostické, sociologické a 

právne aspekty (2021 – 2024) 

Interdisciplinárny projekt vytvára vedecký priestor pre prienik pôsobnosti 6 riešiteľov (Valčová, Valčo, 

Turčan, Kardis, Slivka, Sabol) a vytvára tak špecifický akademický priestor spolupráce EBF UK v 

Bratislave a GTF PU v Prešove s cieľom prispieť k danej problematike relevantným hlasom v rámci 

domácej aj medzinárodnej, akademickej aj vedeckej diskusie. V ostatnom období pozorujeme v 

európskom civilizačnom priestore zvýšenú naliehavosť diskurzu o relevantnosti myšlienky, ktorá 

podporuje všeobecnú platnosť ľudských práv a slobôd, bez ohľadu na kultúru, náboženstvo, či politické 

zriadenie danej krajiny. Hoci presadzovanie a dodržiavanie základných ľudských práv je z praktického 

hľadiska želateľné a univerzálne deklarované signatármi Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd, 

signatári z rôznych kultúrnych kontextov sa nevedia zhodnúť na tom, čo tvorí základ pre formuláciu 

týchto práv. Sporná je najmä myšlienka ich všeobecnosti, či všeobecnej záväznosti, lebo táto predstava 

implikuje akýsi prirodzený a nespochybniteľný metafyzický základ. Riešiteľský tím vníma potrebu 

skúmania a ohraničenia problematiky z hľadiska teologickej antropológie, ktorá odkrýva korene a vývin 

problematiky ľudských práv ukotvených v základných teologických konceptoch kresťanstva, týkajúcich 
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sa náuky o stvorení človeka a jeho miesta v Božom dobrom stvorení, no nepriamo aj náuky o vykúpení 

a obnovení stvorenia, keďže teologická antropológia nachádza svoj konštitutívny kontext v trojičnom 

teologickom naratíve. V čase redefinovania kresťanskej identity a úlohy kresťanstva v Európe je 

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. 

 

Riešiteľský kolektív: 

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

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. (zástupca riešiteľa) 

doc. JUDr. Martin Turčan, PhD. 

doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. 

doc. Kamil Kardis, PhD. 

Mgr. Samuel Sabol 

 

VEGA – Recepcia apoštola Pavla v korpuse novozmluvných textov 

Projekt nadväzuje na výsledky výskumu projektu (VEGA 1/0103/18) s názvom „Pavol v kontexte 

judaizmu obdobia druhého chrámu – nové perspektívy na Pavla“, ktorého podstatou bola analýza  

a interpretácia zvesti apoštola Pavla v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu a jeho komplexít. 

Zámerom tohto projektu je implementovať výsledky výskumu tejto platformy vo vzťahu k recepcii Pavla, 

apoštola národov a Žida obdobia druhého chrámu, v deuteropavlovských a ostatných textoch 

novozmluvného korpusu, ktoré vznikli v priebehu, respektíve v období po prvej židovskej vojne proti 

Rimanom (66 – 70 po Kr.) a reflektujú tragické dôsledky zničenia Jeruzalemského chrámu, zvlášť  

vo vzťahoch židovských a nežidovských skupín Ježišových nasledovníkov. 

 

Riešiteľský kolektív: 

prof. Mgr. František Ábel, PhD. 

Mgr. Michaela Prihracki 

 

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

projekty/ 

 

3.2 Sympóziá, konferencie, kolokviá a letné teologické akadémie 

 

 EBF UK pracovala v roku 2020 na organizácii vedeckej konferencie o J.A. Komenskom, avšak 

z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 museli byť všetky aktivity spojené  

s organizovaním tohto akademického podujatia zastavené. V roku 2020 sa na EBF UK neuskutočnila 

žiadna vedecká konferencia, oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku 2019 ide teda o odôvodnený 

pokles akademických aktivít. 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-projekty/
https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-projekty/
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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 EBF UK č. 1/2019 – Hodnotenie publikačnej a pedagogickej činnosti na Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (www.fevth.uniba.sk – sekcia: O 

fakulte/Legislatíva a dokumenty/Vnútorné predpisy EBF UK - 2019). 

Vnútorný predpis č. 1/2019 je kľúčovým nástrojom budovania vnútornej kultúry pestovania vedy 

a výskumu na EBF UK pedagógmi a tvorivými vedecko-výskumnými pracovníkmi  EBF UK. Je tiež 

nástrojom naplnenia zámeru vytvárania spravodlivého, na merateľnom výkone postaveného 

odmeňovania pracovníkov fakulty, s cieľom vedomého vytvárania motivujúceho, ale i spravodlivého 

a sociálne zameraného pracovného prostredia EBF UK. Zároveň reflektuje snahu o prenos najnovších 

poznatkov vedy a výskumu v oblasti teológie do realizácie vzdelávacieho procesu na EBF UK, s cieľom 

ponúknuť študentom prehľad najnovších poznatkov v príslušných oblastiach odboru. Jeho cieľom 

je vytváranie účinného tlaku na zvyšovanie a skvalitňovanie publikačnej činnosti pedagogických 

a vedeckých pracovníkov EBF UK, ktoré vnímame ako nevyhnutný predpoklad pre úspešné zvládnutie 

naplnenia požiadaviek Štandardov pre študijný program, vydaných Slovenskou akreditačnou agengúrou 

pre vyskoké školy (na základe zákona č. 269/2018 Zb. z. o zabezpečneí kvality vysokoškolského 

vzdelávania (...)) a tak zabezpečenia úspešného obhájenia akreditácie študijných programov na EBF 

UK a zároveň podporu zaradenia Univerzity Komenského v Bratislave medzi špičku výskumných 

univerzít v SR.  

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

majú výkony jednotlivých pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti grantovej a 

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 preto vnímame ako dôležitú súčasť realizácie poslania EBF UK. 

Dátum poslednej možnej evidencie publikačnej činnosti v roku 2020 bol 31. 3. 2021. Kým celková 

publikačná činnosť EBF UK za rok 2019 podľa databázy EviPub pozostávala z 32 výstupov  

v 14 kategóriách, v roku 2020 bolo celkovo zaevidovaných 74 publikácií v 21 kategóriách, čo tvorí oproti 

predchádzajúcemu roku 2019 nárast o 42 výstupov, teda zvýšenie počtu výstupov akoby za jeden 

samostatný kalendárny rok. Z hľadiska hodnotenia vedeckého výkonu za rok 2020 je dôležité zohľadniť 

skutočnosť, že systém evidencie publikačnej činnosti uvádza len publikované príspevky a nie 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 od 6 do 24 mesiacov. 
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Najviac výstupov v roku 2020 však bolo publikovaných v kategórii odborné práce v ostatných 

domácich časopisoch (BDF – 26; teda o 21 viac ako v 2019: 5; 2018: 9). Druhou najviac zastúpenou 

kategóriou v počte publikovaných príspevkov bola kategória príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách (AFD – 10; teda o 7 viac ako v 2019: 3; 2018: 7). Treťou výraznejšie zastúpenou 

kategóriou je kategória vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (ADE – 5; v roku 2019: 0). 

V kategórii vedecké práce v ostatných domácich časopisoch, ktoré boli v roku 2019 v najvyššej miere 

zastúpené, je badať určitú stabilitu v počte publikovaných príspevkov (ADF – 4; 2019: 5; 2018: 5). V 

kategórii redakčné a zostavovateľské práce sa eviduje nárast (FAI – 4; 2019: 2; 2018: 9). Porovnateľný 

počet je evidovaný v kategórii práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (AEC – 3) a v kategórii recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI – 3). V kategórii vedecké 

práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS je však 

pokles zrejmý (ADM – 2, z toho 2x autorská spoluúčasť na príspevku – 20% a 20%; v roku 2019: 4, z 

toho 2x autorská spoluúčasť na príspevku – 40% a 20%). V kategórii príspevkov v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS je naopak menší nárast (ADN – 2, z toho 

2x autorská spoluúčasť na príspevku – 45% a 40%). Ostatné výstupy mali už len po 2 alebo 1 výstupe 

(AAA, AAB, ACB, AED, AFC, BAB, BDE, BEE, EAJ, EDJ, GII). 

Z hľadiska kvality publikačnej činnosti a výšky finančnej dotácie za publikačné výstupy v roku 2020 

je potešujúcou ďalšia 1 zahraničná monografia (AAA Peres; 2019: 1), 2 vedecké domáce monografie 

(AAB Filo, Horňanová), vysokoškolská domáca učebnica (ACB Nicák), 2 vedecké práce v zahraničných 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (Valčo [autorská spoluúčasť 

20% a 20%]), 2 vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS (Valčo [autorská spoluúčasť 40%]; Valčová [autorská spoluúčasť 45%]). 

V roku 2020 bol publikovaný zborník The Message of Paul the Apostle within Second Temple 

Judaism v prestížnom vedeckom vydavateľstve Lexington Books/Fortress Academic (Ábel), zborník 500 

rokov reformácie na Slovensku v pražskom vydavateľstve Lutheranus (Belanji Biela, Prihracki, M.), 

zborník Luther: včera – dnes (Batka, Prihracki, P. A.) a zborník Az ókori keresztyén világ (Peres, 

Németh). V procese publikácie je 1 výstup v zahraničnom karentovanom časopise (Neština) a 1 výstup 

v domácom karentovanom časopise (Nicák). 

 

Tabuľka č. 12 

Publikačná činnosť EBF UK v roku 2020 

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 2 A1 1 1 2 2 

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 0 A1 0,1 0,1 0 0 
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ACB 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách  1 A2 1 0 1 0 

ADD 

Vedecké práce v domácich karentovaných 

časopisoch 0 B 1 1 0 0 

ADE 

Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch  5 D 1 1 5 5 

ADF 

Vedecké práce v ostatných domácich 

časopisoch 4 D 1 1 4 4 

ADM 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS  2 B 1 1 2 2 

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 3 D 4 4 12 12 

AED 

Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách  1 D 2 2 4 4 

AFC 

Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách  2 D 4 4 8 8 

AFD 

Publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách  10 D 2 2 20 20 

BAA 

Odborné knižné publikácie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 0 A2 1 0 0 0 

BAB 

Odborné knižné publikácie vydané v domácich 

vydavateľstvách  1 A2 1 0 1 0 

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  1 D 1 0 1 0 

BDF 

Odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch  26 D 1 0 26 0 

BEE 

Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 1 D 4 0 4 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  3 0 0 0 0 0 

EDJ 

Prehľadové práce, odborné práce, preklady 

noriem; odborné preklady v časopisoch, 

zborníkoch  2 0 0 0 0 0 

FAI 

Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) 4 A2 1 0 4 0 

GHG 

Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup 0                0          0 0 0 0 

GII 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 2 0 0 0 0 0 

        

Spolu  74    98 60 

 
 

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) 
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Skupina B (Publikácie v karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných databázach WoS 

alebo Scopus – pôvodne skupina C) 

Skupina D (Ostatné publikácie) 

 

Tabuľka č.13 

Porovnanie publikačnej činnosti podľa kategórií MŠVVaŠ SR 

Kategória 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Skupina 

A1 
0 5 4 9 2 8 4 9 4 2 3 

            

Skupina 

A2  
6 8 6 10 2 12 1 10 9 3 7 

            

Skupina B 

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

            

Skupina B 

(WoS a 

Scopus) 

X X X X 1 0 0 3 0 6 4 

            

Skupina D  70 41 64 43 88 95 42 83 25 14 53 

            

Spolu 76 55 76 63 93 115 47 107 39 25 67 

 

Kým z celkového počtu publikačných výstupov v roku 2019 (spolu 32) mohlo byť len 25 publikácií 

zohľadnených zo strany MŠVVaŠ v rámci udeľovania financií, za rok 2020 môže byť zohľadnených až 

67 publikácií. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma kalendárnymi rokmi ide o výraznejší nárast, avšak 

predovšetkým v skupine D (ostatné príspevky). V skupine A1, A2 a B sa dlhoročne prejavuje opakujúci 

sa trend rokov s vyšším počtom výstupov s rokmi s nižšími počtami výstupov v skupinách A a B. Viaceré 

vedecké publikácie odposlané v roku 2020 do recenzného konania sa však nachádzajú stále v procese 

publikovania. Nepriaznivý pokles vedeckých publikácií bol v roku 2020 zastavený. Hore uvedená 

tabuľka však nezohľadňuje dodatočné korekcie evidencie publikačnej činnosti zo strany Centrálneho 

registra publikačnej činnosti (CREPČ). 

 

Tabuľka č. 14 

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

Kategória  EPČ 

Hodnotenie 

pre 

akreditáciu 2017 2018 2019 2020 

AAA 

AAB 

Vedecká mon. – zah. 

Vedecká mon. – dom. 

                

               A1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

 

1 

2 
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ADD Karent                 2 1 0 

 

0 

ADM 

ADN 

WoS, Scopus – zah. 

WoS, Scopus – dom. 

                B 

                 

3 

0 

0 

0 

4 

2 

2 

2 

ADE 

ADF 

AEC 

AED 

 

Vedecké práce 

                 

                D 

0 

12 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

 

5 

4 

3 

1 

AFD 

AFC                    

6 

0 

7 

0 

3 

1 

10 

2 

 

BDE 

BDF Odborné práce                 D 

0 

15 

0 

9 

0 

5 

 

1 

26 

BEE 

BEF                   

0 

37 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

ACB 

FAI 

EAJ 

BAB 

Učebnica – dom. 

Redakčné práce 

Odborné preklady 

Odb. knižné pub. – dom. 

                

               A2 

                

0 

6 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

4 

1 

1 

 
 

Počet výstupov v najvyššej kategórii A1 stúpol v roku 2020 na 3 publikácie. V kategórii A2, ktorá je 

prioritou z hľadiska akreditácie, nastal taktiež zreteľnejší nárast, a to o 4 výstupy. Z 3 evidovaných 

publikácií v A2 v roku 2019 evidujeme v roku 2020 7 výstupov. Najvýraznejší nárast je v spomínanej 

kategórii D (ostatné publikácie), 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 a v roku 2020 je ich až 

53. V roku 2019 spísali 3 autori spolu 6 výstupov v kategórii B, ktorá zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska 

kvality a financovania vedy. V roku 2020 spísali 2 autori 4 články, avšak so spoluúčasťou (2x 20%, 1x 

45% a 1x 40%). 

 

Ohlasy publikačnej činnosti 

 

Za rok 2020 bolo celkovo zaregistrovaných 32 ohlasov na publikačné výstupy pedagógov a 

vedecko-výskumných pracovníkov EBF UK, čo predstavuje celkový nárast o 15 ohlasov v porovnaní s 

rokom 2019 (17 ohlasov). Celkový počet ohlasov od roku 2013 do roku 2020 sa navýšil na 256 ohlasov. 

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

zaevidovaných 6 ohlasov, teda o 4 ohlasy viac ako v roku 2019. V kategórii citácie v domácich 

publikáciách registrovaných v citačných indexoch (o2) bolo evidovaných 8 ohlasov, stav sa vzhľadom k 

roku 2019 navýšil o 7 ohlasov. Nárast sa prejavil aj v kategórii citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch (o3), v ktorej bol zapísaný v roku 2019 len 1 ohlas a v roku 2020 

3 ohlasy. Najvyšší počet, 12 ohlasov, bol zaevidovaný v kategórii citácie v domácich publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch (o4), ide o navýšenie o 4 ohlasy oproti roku 2019.  

V zahraničných publikáciách vyšla 1 recenzia (o5) a 2 recenzie v domácich publikáciách (o6). 
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Tabuľka č. 15 

Zaregistrované ohlasy na vedeckú činnosť akademických zamestnancov EBF UK 

Kategória 

podľa 

EviPub 

Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet 

Názov kategórie 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

o1 0 1 0 0 3 1 2 6 

Citácie v 

zahraničných 

publikáciách 

registrované v 

citačných 

indexoch 

o2 0 0 0 0 1 1 1 8 

Citácie v 

domácich 

publikáciách 

registrované v 

citačných 

indexoch 

o3 8 10 9 12 11 8 1 3 

Citácie v 

zahraničných 

publikáciách 

neregistrované v 

citačných 

indexoch 

o4 13 26 35 21 4 11 8 12 

Citácie v 

domácich 

publikáciách 

neregistrované v 

citačných 

indexoch 

o5 5 1 0 4 0 2 2 1 

Recenzie v 

zahraničných 

publikáciách 

o6 3 5 1 5 6 0 3 2 

Recenzie v 

domácich 

publikáciách 

Spolu 29 43 45 42 25 23 17 32 256 

 

 
 
3.4 Celofakultné hosťovské prednášky 

 

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

hosťovské prednášky sa konajú 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 
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• Society of Biblical Literature – Benka 

• Rada Svetového luteránskeho zväzu – Klátik 

• Skupina Svetového luteránskeho zväzu – Committee for World Service – Klátik 

• Patristická společnost ČR – Nicák 

• American Scientific Affiliation – Valčo  

• Srednjeevropski Raziskovalni Inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana – Valčo, Valčová 

• European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, Austria – Valčo 

• Kierkegaard Circle, Toronto University, Canada – Valčo 

• Søren Kierkegaard Society USA, Texas Lutheran University in Texas, USA – Valčo 

• Council for Research in Values and Philosophy, Catholic University of America, Washington  

DC, USA – Valčo, Valčová 

• Philippine National Philosophical Research Society, INC., Manila – Valčo, Valčová 

Členstvo vo vedeckých a odborných inštitúciách  

• Slovenská biblická spoločnosť – Teologická komisia NZ – Ábel  

• Štúrova spoločnosť (člen predsedníctva) – Ábel 

• Prezídium Matice slovenskej – Filo  

• Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave – Gažík  

• Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku – Horňanová 

•  Odborná komisia pre celoslovenské kolo olympiády z predmetu evanjelické náboženstvo –  

Horňanová 

• Ústredná predmetová komisia pre predmet Náboženská výchova v Štátnom pedagogickom 

ústave  v Bratislave – Jurík 

• Rada vysokých škôl SR – Jurík 

• Slovenská orientalistická spoločnosť, Slovenská akadémia vied – Nicák 

• Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov – Šaray 

• Spolok slovenských spisovateľov – Valčo 

• Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR – Valčo 

• Central European Research Institute of Søren Kierkegaard, FF UKF – Valčová 

• Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – Valčová 

• Rade pre kvalitu UK v Bratislave – Valčová 

Členstvo v redakčných radách a práca vo vedeckých a odborných časopisoch 

• Testimonia theologica – Ábel, Belanji, Biela, Gažík, Nicák, Turčan 

• Teologicky časopis Fórum pre kresťanský dialóg, TF TU v Trnave, redakčná rada – Horňanová 

• Misiologické Fórum, Stredoevropské centrum misijných studií, Praha – Jurík 

• Bogoslovni Vestnik – Valčo 

• Konštantínove listy – Valčo 

• Theologos: Theological Revue – Valčo 
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• Studia Ecologiae et Bioethicae – Valčo 

• Cirkevné listy, zástupkyňa šéfredaktora – Valková-Krišťáková 

Členstvo vo vedeckej rade externej inštitúcie 

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

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

Členstvo v grémiách ECAV 

• Vieroučný výbor ECAV na Slovensku – Horňanová, Valčo 

• Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku – Horňanová, Jurík 

• Školský výbor Bratislavského seniorátu – Horňanová  

• Komisia pre kaplánske skúšky –  Valčo  

• Komisia pre farárske skúšky  – Valčo 

• Výbor cirkevnej hudby Bratislavského seniorátu –  Valková-Krišťáková 

Členovia komisií a oponentúry – zahraničie 

• HTF UK v Prahe – Ábel  

• ETF UK v Prahe – Ábel  

• Humanitné a spoločenské vedy Univerzity Karlovej v Prahe, pre hodnotenie projektov – Ábel  

• Andhra University, Visakhapatnam, India – Valčo  

 

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 

• Predstavenie a prezentácia činnosti pracoviska Katedry Novej zmluvy. Prezentácia bola  

publikovaná v časopise Naša univerzita, č. 2 (2020/2021: 46-49). 

GAŽÍK 

• Participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK o teológii J. A. Komenského pri  

350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu pandemickej situácie sa nekonala. 

HANUS 

• Participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK o teológii J. A. Komenského pri  

350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu pandemickej situácie sa nekonala. 

HORŇANOVÁ 

• „Mlieko a med“, 70. výročie nezávislosti Štátu Izrael, livestream, organizátor ICEJ na Slovensku,  

medzi rečníkmi bola pozvaná aj doc. Horňanová predniesť príspevok (25. 5. 2020). 

• Rozhovor pre Aktuality.sk „Byť matkou a farárkou je náročné“ (23. 8. 2020). 



 

38 
 

JURÍK 

• Participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK o teológii J. A. Komenského pri  

350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu pandemickej situácie sa nekonala.  

• 13. – 18. 8. 2020 - Erasmus+ Staff Mobility for Training; Praha, Evangelická teologická fakulta  

Karlovej Univerzity v Prahe – pracovná cesta k podpore inštitucionálnej spolupráce, procesom 

autoevaluácie a koordinácie spoločných výskumných aktivít.  

• Účasť na inštalácii biskupa VD ECAV Mgr. Petera Mihoča v Prešove (2.2.2020), ordinácii  

novokňazov v Necpaloch (27.9.2020) 

• Príprava a publikovanie Portrétu (nekrológu) Davida P. Daniela (+12.3.2020) v časopise  

Evanjelický posol spod Tatier (EPST, 14-15/2020, s. 22)  

NICÁK 

• Vytvorenie projektu Duchovného poradenstva na EBF UK počas pandémie COVID-19. 

• Vytvorenie fakultného Newslettera – Tower. 

• Participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK o teológii J. A. Komenského pri  

350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu pandemickej situácie sa nekonala. 

• Diskusia v spravodajskej televízii TA3: Kresťania v Iráne (2. 2. 2020). 

• Cirkev a politika: kadiaľ vedie akceptovateľná hranica, Blog UK na Denníku N (17. 2. 2020.) 

• Organizácia výstavy Holokaust, Ruské centrum vedy a kultúry, Veľvyslanectvo Ruskej federácie  

v SR (25. 3. – 1. 4. 2020) 

•  UK v prvej línii: Ako čeliť izolácii, strachu a neistote?, video (29. 6. 2020) 

• Káva o 9tej: Na lodi bez plachiet, koexistencia islamu a kresťanstva, prednáška (6. 11. 2020) 

• 11. Deutscher Syrologentag, Uni Halle, príspevok na online vedeckej konferencii (18. 11. 2020) 

• Vianočná rapsódia, Blog UK na Denníku N (22. 12. 2020) 

VALČO 

• Participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK o teológii J. A. Komenského pri  

350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu pandemickej situácie sa nekonala. 

VALČOVÁ 

• Participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK o teológii J. A. Komenského pri  

350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu pandemickej situácie sa nekonala. 

• Práca na preklade Malého katechizmu Dr. Martina Luthera do súčasného slovenského jazyka  

(na žiadosť Generálneho presbyterstva ECAV). 

 

Testimonia theologica 

Testimonia theologica predstavuje vedecký teologický časopis EBF UK, ktorý vychádza dvakrát 

ročne. Publikovanie je možné v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku. Príspevky sú 

hodnotené 2 anonymnými recenzentami, ktorí na základe posudku vyhodnocujú kvalitu doručených 

príspevkov do edičnej rady. Úspechom fakultného časopisu Testimonia theologica je získanie DOI, nová 
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vizualizácia obálky a formátu príspevkov. Na tvorbe časopisu sa podieľa edičná rada, technický editor 

(Svoboda), 2 jazykoví editori (Wojtkowiak, Drobena), 2 editori (Batka, Turčan), editor-in-chief (Belanji 

Biela) a chairman of the editorial committee (Nicák). 

 

Newsletter EBF UK – Tower 

Za účelom informovania zamestnancov, študentov a širokej verejnosti a plánovaných aktivitách, 

konferenciách, sympóziách, letných teologických akadémiách, online dňoch otvorených dverí, nových 

publikáciách a z dôvodu zvýšenia kvality poskytovania informovanosti o aktuálnom živote na EBF UK 

vznikol v roku 2020 Newsletter – Tower. Inšpirácia spojená so vznikom názvu fakultného newslettera je 

predovšetkým prepojená s najvýznamnejším externým architektonickým prvkom EBF UK, ktorým je 

modrá veža s krížom. Tento neprehliadnuteľný prvok sa zároveň stal súčasťou neoficiálneho fakultného 

loga, prostredníctvom ktorého sme sa v posledných rokoch zapísali do vizuálnej pamäte akademického 

a cirkevného života doma i v zahraničí. Názov by chcel čitateľa/ku podnecovať k duchovnému 

zamysleniu nad veršom: „Hospodinovo meno je pevná veža“ (Prís18,10). 

Link na stránke EBF UK: https://fevth.uniba.sk/media/newsletter-ebf-uk-tower/ 
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4  Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

 

V roku 2020 sa (rovnako ako v predchádzajúcom roku 2019) na EBF UK  v Bratislave 

neuskutočnilo žiadne habilitačné ani inaugračné konanie. 

 

Tabuľka č. 16 

Prehľad habilitačních konaní a konaní na vymenúvanie profesorov 

Docenti Profesori DrSc. 

0 0 0 
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5  Ľudské zdroje 

 
5.1 Učitelia a výskumní pracovníci 

 

Pedagogický proces (vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia) ako i vedecko-

výskumnú činnosť zabezpečujú odborníci kvalifikovaní v príslušnom odbore. Študijné programy 

uskutočňované na EBF UK sú garantované vysokoškolskými učiteľmi zamestnanými na fakulte na 

ustanovený pracovný čas. EBF UK (k 31. októbru) zamestnávala spolu 12 pedagógov a 6 externých 

spolupracovníkov/pedagógov. Počet pedagógov uvádzame vo fyzických osobách.  

Počet vysokoškolských učiteľov k 31. októbru 2020 napĺňalo 12 fyzických osôb, z toho 4 ženy; 

prepočítaný počet úväzkov bol 11,6. Súčet úväzkov vysokoškolských učiteľov v roku 2020 je nižší o 1,5 

ako v roku 2019. Na fakulte pracovali 2 výskumní pracovníci na 100% pracovný úväzok, jedna vedecko-

výskumná pracovníčka je t. č. na materskej dovolenke. Priemerný vek vedecko-výskumných 

pracovníkov k 30. 10. 2020 bol 39,3 roka.  

Na fakulte pôsobili k 31. októbru 2020 traja profesori (Ábel, Peres, na funkčnom mieste odborného 

asistenta – Valčo ), štyria docenti (Horňanová, Valčová, Klátik, Šaray – na funkčnom mieste asistenta), 

štyria odborní asistenti (Benka, Hanus, Jurík, Valková-Krišťáková) a jedna asistentka – (M. Prihracki na 

funkčnom mieste asistenta). V máji započal svoje pôsobenie na Katedre systematickej teológie prof. 

PhDr. Michal Valčo, PhD. V auguste ukončil svoje pôsobenie na Katedre cirkevných dejín doc. ThDr. 

Peter Gažík a v septembri (uplynutím platnosti pracovnej zmluvy) ukončil svoje plnoúväzkové pôsobenie 

na Katedre praktickej teológie Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, obaja však ďalej spolupracujú s fakultou 

v pozícii externých spolupracovníkov. 

V rámci Dňa študentstva bola udelená Cena rektora UK prof. Mgr. Františkovi Ábelovi, PhD., 

garantovi študijného programu evanjelická teológia a vedúcemu Katedry Novej zmluvy, ktorý dlhodobo 

pracuje na rozvoji interreligiózneho dialógu medzi judaizmom a kresťanstvom. 

 

Tabuľka č. 17 

Obsadenosť funkčných miest VŠ učiteľov na EBF UK podľa druhu pracovného pomeru a podľa 

dosiahnutých vedecko-pedagogických titulov a vedeckých hodností k 31. 10. 2020 

Evidenčný počet VŠ učiteľov 

 podľa funkcií  
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 2  2    

  s ved.-pedag. titulom profesor 2  2    

  s DrSc. 0      

  s CSc., PhD. 2  2    

 Docent 3 2 3 2   

  s ved.-pedag. titulom profesor       
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Evidenčný počet VŠ učiteľov 

 podľa funkcií  
EBF UK celkom 

z toho: 

na ustanovený 

prac. čas 

(prac. úväzok 

 67-100%) 

na kratší 

prac.čas  

(prac.úväzok  

˂ 67 %) 

  s DrSc.       

  s CSc., PhD. 3 2 3 2   

 Odborný asistent 5 1 5 1   

  s CSc.. PhD. 5 1 5 1   

 Asistent 2 1 2 1   

 Lektor       

 Hosťujúci profesor       

 VŠ učitelia spolu 12 4 12 4   
 

 

Tabuľka č. 18 

Veková štruktúra VŠ učiteľov EBF UK k 31. 10. 2020 

 Funkčné 

miesto 
profesor docent 

odborný 

asistent 
asistent lektor 

V
Š

 u
či

te
li

a 
p

o
d

ľa
 v

ek
u

 ˂ 25      

25 - 29    1  

30 - 34      

35 - 39   1   

40 - 44  1 4   

45 - 49  1    

50 - 54      

55 - 59 1 1  1  

60 - 64      

≥ 65  1     

EBF UK spolu 2 3 5 2  

 

 

Tabuľka č. 19 

Evidenčný počet výskumných pracovníkov na EBF UK podľa dosiahnutých  

vedecko-pedagogických titulov a vedeckých hodností k 31. 10. 2020 

Evidenčný počet vedecko-výskumných 

pracovníkov  
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. 2  2    
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Graf č. 5  
 

 

 

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

v porovnaní s rokom 2019. 

 

Tabuľka č. 20 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2020 

Profesori, 

docenti 

s DrSc. 

Docenti, bez 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia 

s DrSc. 

Ostatní 

učitelia 

s PhD., CSc. 

Ostatní bez 

vedeckej 

hodnosti 

Spolu 

EBF UK 
z toho ženy 

3 3,9  4 0,73 11,63 3,7 
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Tabuľka č. 21 

                        Veková štruktúra vedecko-výskumných pracovníkov EBF UK k 31. 10. 2020 

Vedecko-výskumní 

pracovníci podľa veku 

˂ 25  

25 - 29 1 

30 - 34  

35 - 39 1 

40 - 44  

45 - 49  

50 - 54  

55 - 59  

60 - 64  

≥ 65   

EBF UK spolu 2 

 

Profesori 

 

V roku 2020, k 31. 10., pôsobili na fakulte 3 profesori (fyzické osoby), oproti roku 2019 sa počet 

pôsobiacich profesorov celkovo znížil o 1 (odchod dvoch profesorov:  prof. Ľ. Batku k 31. 12. 2019  

a odchod. prof. J. Fila k 30. 9. 2020) a zároveň nástup prof. Valča 5. 5. 2020. Priemerný vek 

u profesorov, ktorí pôsobili na fakulte v roku 2020 bol k 31.12.2020  59,73 roka, čo je minimálne 

zvýšenie oproti roku 2019 (z 59,32 v roku 2019). 

 

Tabuľka č. 22 

Počet miest obsadených profesormi a ich priemerný vek počas roku 2020 

Počet Priemerný vek 

3 59,73 



 

45 
 

 

 

 

5.2 Technicko-hospodárski pracovníci 

 

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

v organizačnej štruktúre na miestach technicko-hospodárskych zamestnancov fakulty.  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 (väčšinu roka na dlhodobej OČR)  

a Eva Hartlová 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. 

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 vrátnici Zdenka Kubičková, (ktorú dočasne počas práceneschopnosti zastupovala 

Jozefína Sušilová),  Mária Šandorová, Vladimír Ikrényi, Oto Nečada a Veronika Támerová. V období 

medzi 15. 4. 2020 a 31. 8 2020 bola fakulta z dôvodu hrozby nenapĺňania príjmovej časti rozpočtu 

nútená pristúpiť k viacerým úsporným opatreniam: počet vrátnikov bol znížený o jedného (V. 

Támerová), na vrátnicu bol dočasne presunutý pracovník knižnice, ktorá bola z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení zatvorená. Z dôvodu nariadenia práce z domu a výrazného zníženia 

počtu študentov ubytovaných v Teologickom domove bol znížený pracovný úväzok upratovačke (druhá 

čerpala OČR). 

Stav technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov k 31. 12. 2020 tvorilo 17 fyzických 

osôb, z toho 11 žien,  súhrnnom prepočte 20,3 pracovných úväzkov. 
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6  Hospodárenie fakulty 

 

Hospodárenie na fakulte v roku 2020 pomerne výrazným spôsobom ovplyvnila pandémia  

COVID-19, s následným zavedením protipandemických opatrení. Výsledky hospodárenia za rok 2020 

objasňujú nasledovné údaje. 

 

6.1. Hospodársky výsledok 

 

V roku 2020 fakulta dosiahla v oblasti príjmov hodnotu 981 278 eur a v oblasti výdavkov hodnotu 

949 798 eur. 

Výsledkom hospodárenia je zisk 31 482 eur, ktorý zodpovedá primeranému využitiu pridelených 

finančných prostriedkov, ktoré sme mali k dispozícii v roku 2020 na zabezpečenie činnosti fakulty. 

Prehľad výsledkov hospodárenia zobrazuje nasledovná tabuľka a graf. 

Tabuľka č. 23 

Prehľad výsledkov hospodárenia 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Výnosy (Príjmy) 736 597 841 805 841 527 831 910 981 278 

Náklady 734 814 772 013 874 030 852 544 949 798 

Výsledok 1 783 69 792 -32 503 -20 634 31 480 

 
 
 Graf č. 6 
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6.2  Výnosy (príjmy) 

 

Celkové príjmy v roku 2020 dosiahli hodnotu 981 278 eur. Najväčší podiel prímov tvoria príjmy  

z dotačnej činnosti, ktoré mali v roku 2020 hodnotu 857 610 eur. Oproti roku 2019 (831 910) boli väčšie 

o 32 370 eur. Príjmy boli tvorené z príjmov hlavnej dotačnej činnosti v hodnote 857 610 eur, z príjmov 

hlavnej nedotačnej činnosti v celkovej hodnote 103 548 eur a z príjmov podnikateľskej činnosti v celkovej 

hodnote 55 748 eur. 

Prehľad príjmov z hlavnej dotačnej a podnikateľskej činnosti zobrazuje nasledovná tabuľka a graf. 

Tabuľka č. 24 

Prehľad príjmov z hlavnej dotačnej a podnikateľskej činnosti a ich podiel na celkových 

príjmoch 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Prevádzková dotácia (PD-rozpočet) 566 789 632 207 595 812 585 554 831 222 

% podiel PD 76,95% 75,10% 70,80% 70,39% 84,71% 

Podnikateľská činnosť (PČ) 36 457 58 348 61 332 59 893 55 748 

% podiel PČ 4,95% 6,93% 7,29% 7,20% 5,68% 

 

 
 Graf č. 7 

 

 

 

Príjmy z podnikateľskej činnosti mali celkom v roku 2020 hodnotu 55 748 eur. Oproti roku 2019  

(77 077) boli nižšie o -21 329 eur. 

Z tohto celkového príjmu v podnikateľskej činnosti mali prenájmy z bytových a nebytových 

priestorov fakulty hodnotu 31 241 eur a oproti roku 2019 (77 077) boli nižšie o -21 329 eur. Prenájmy  

z bytových priestorov v TD ECAV pri EBF UK mali hodnotu 21 350 eur a oproti roku 2019 (33 708) boli 
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nižšie o -12 358 eur. Prenájmy z bytových priestorov v TD ECAV pri EBF UK počas letných prázdnin 

mali hodnotu 3 157 eur a oproti roku 2019 (8 508) boli nižšie o -5 351eur. 

Ostatné príjmy z nedotačnej činnosti mali v roku 2020 hodnotu 21 996 eur. Oproti roku 2019  

(37 409) boli nižšie o -15 413 eur. Z týchto ostatných príjmov z nedotačnej činnosti boli príjmy zo 

školných poplatkov v hodnote 6 842 eur a oproti roku 2019 (9 009) boli nižšie o -2 167 eur. Príjmy zo 

zápisu na štúdium mali hodnotu 1 155 eur a oproti roku 2019 (605) boli väčšie o 550 eur. Celková 

hodnota darov bola 9 545 eur a oproti roku 2019 (16 607) bola nižšia o -7 062 eur. 

Prímy z predaja služieb – nedotačná činnosť mali v roku 2020 hodnotu 33 500 eur. Oproti roku 

2019 (54 341) boli nižšie o -20 841 eur. Z týchto príjmov predaja služieb z nedotačnej činnosti bolo 

bytné študentov v hodnote 33 332 eur a oproti roku 2019 (54 020) bolo nižšie o -20 688 eur. Výnosy  

z činností v knižnici mali hodnotu  133 eur a oproti roku 2019 (551) boli nižšie o -418 eur. 

Ako je možné v uvedenom prehľade vidieť, už na začiatku druhého štrvrťroku začalo byť zrejmé, 

že v dôsledku zavedených protipandemických opatrení (odubytovanie študentov, zatvorenie jedálne, 

výpadok krátkodobého a prádzninového ubytovania, žiadosti nájomníkov o zníženie nájmu) fakulta 

nedosiahne predpokladané príjmy. V dôsledku toho boli od apríla zavádzané úsporné a racionalizačné 

opatrenia, ktorých realizácia napomohla vyrovnanému hospodáreniu aj v ťažkom krízovom roku 

s neistými vyhliadkami do budúcnosti. 

 

6.3 Náklady 

 

Náklady dosiahli v roku 2020 celkom hodnotu 949 798 eur. Najväčší podiel nákladov tvoria mzdové 

náklady, ktoré mali v roku 2020 hodnotu 728 667 eur. Oproti roku 2019 (682 438) boli o 46 229 eur 

vyššie. Náklady sú ďalej tvorené v rozhodujúcej miere spotrebou energií, ktoré mali v roku 2020 hodnotu 

37 943 eur a oproti roku 2019 (49 951) boli o -12 008 eur nižšie,  ďalej náklady na služby v hodnote 42 

932 eur, spotrebu materiálu v hodnote 29 439 eur a cestovné náklady v hodnote 884 eur. 

Náklady na ostatné služby tvoria nasledovné rozhodujúce položky: V dotačnej činnosti 28 210 eur, 

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

10 240 eur, telefón, fax, odvoz odpadu, ostatné služby. V podnikateľskej činnosti 4 181 eur. Náklady v 

spotrebe materiálu tvoria nasledovné rozhodujúce položky: V dotačnej činnosti 26 187 eur, knihy, 

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

V nedotačnej činnosti 3 052 eur, spotreba drobného hnuteľného majetku bez evidencie, DHM-nábytok, 

ostatný materiál. V podnikateľskej činnosti 200 eur, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby. 
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Tabuľka č. 25 

Prehľad hrubých miezd (HM) a ich podielu k celkovým nákladom fakulty 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Hrubé mzdy zamestnancov (HMZ) 351 584 363 304 400 684 414 186 526 124 

% podiel HMZ k celkovým nákladom 47,85% 47,06% 45,84% 48,58% 55,39% 

Hrubé mzdy dohodárov (HMD) 17 353 21 741 15 459 9 192 5 873 

% podiel HMD k celkovým nákladom 2,36% 2,82% 1,77% 1,08% 0,62% 

 
 
 Graf č. 8 

 

 
 
 

Tabuľka č. 26 

Prehľad výšky vybraných nákladov a ich podiel k celkovým nákladom EBF UK 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Mzdové náklady (MN) 503 141 524 997 570 747 580 221 728 667 

% podiel MN 68,47% 68,00% 65,30% 68,06% 76,72% 

Spotreba materiálu (SM) 22 509 35 784 50 230 36 388 29 439 

% podiel SM 3,06% 4,64% 5,75% 4,27% 3,10% 

Spotreba energie (SE) 43 488 46 445 42 981 39 793 37 943 

% podiel SE 5,92% 6,02% 4,92% 4,67% 3,99% 

Opravy a udržiavanie (OU) 9 430 39 063 2 856 739 6 226 

% podiel OU 1,28% 5,06% 0,33% 0,09% 0,66% 

Cestovné náhrady (CN) 5 079 5 353 9 548 10 312 884 

% podiel CN 0,69% 0,69% 1,09% 1,21% 0,09% 
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 Graf č. 9 
 

Prehľad výšky vybraných nákladov a ich podiel k celkovým nákladom EBF UK 

 
 

 

Fakulta v priebehu roka 2020 hospodárila s finančnými prostriedkami tak, aby zabezpečila svoju 

základnú činnosť v oblasti vzdelávania a materiálno technického zabezpečenia predovšetkým s využitím 

príjmov prevádzkovej dotácie zo štátneho rozpočtu a v obmedzenej miere aj z podnikateľskej činnosti. 

 

6.4 Správa budovy 

 

Tak ako po minulé roky sa činnosť správy budov EBF UK v roku 2020 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 sa začalo s plánovaním obnovy 

technologických zariadení internátu a fakulty, ktoré sú po dvadsiatich rokoch užívania takmer  

v havarijnom stave. V prvej tretine roka sa po vážnej havárií plynového potrubia na vstupe do objektu 

EBF UK  realizovala výmena časti porušeného prívodu plynu a pristúpilo sa k preventívnym opravám  

a údržbe rozvodov v priestoroch internátu a fakulty. 

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. Novými technológiami sa zvýšila bezpečnosť v spoločných priestorov TD. V budúcom roku 

plánujeme maľovanie spoločných priestorov kuchyniek. 
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Na fakulte, na katedrách a vo viacerých kanceláriách (dekanát, spirituáli, študijné oddelnie) boli 

vymenené vertikálne a horizontálne žalúzie, čím sa prispelo k spríjemneniu pracovného prostredia 

pedagógov a zamestnancov. Nasadením pracovníkov THP úseku bola komplexne zrekonštruovaná 

kancelária študijného oddelenia a študovne v knižnici. V spolupráci so správnou radou Fondu ECAV na 

podporu EBF UK sa ukončila plánovaná kompletná rekonštrukcia dvoch bytov v objekte fakulty, ktoré 

sú momentálne využívané na komerčné účely. Táto investícia zvýšila kvalitu bývania a značnú úsporu  

energetickej náročnosti na prevádzku bytov 021, 023. 

Pokračovali sme 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, 

ktoré sa pribežne odstraňujú. 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. 
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7  Podporné činnosti 

 

7.1 Akademická knižnica EBF UK 

 

Knižnica EBF UK v uplynulom roku 2020 neprešla žiadnou personálnou zmenou a organizačne aj 

naďalej stále spadá pod prodekana pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, ktorým bol 

v roku 2020 Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. Knižnica má troch pracovníkov, ktorí navzájom zastrešujú 

všetky odborné činnosti poskytované knižnicou. 

Vedúca knižnice, Bc. Terézia Juríková, mala 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 mal v 

zodpovednosti 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 EBF UK. Mgr. Marek Neština PhD. vykonával evidenciu publikačnej činnosti 

pedagogických a vedeckých pracovníkov EBF UK. 

Za rok 2020 zaznamenala knižnica EBF UK ročný prírastok 924 knižničných jednotiek. Z toho bolo 

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

vedeckých pracovníkov zakúpených 173 publikácií. 751 publikácií bolo získaných prostredníctvom 

darov od súkromných osôb, alebo príbuzných inštitúcií. V uplynulom roku sa knižnici nepodarilo 

uskutočniť výmenu publikácií s inou inštitúciou, čoho dôvodom bola pretrvávajúca pandémia COVID-

19. Na celkový nákup literatúry bolo vynaložených 13.873 €. Z reprografických služieb knižnice bol 

získaný príjem 490 €. 

Súčasný celkový počet knižničných jednotiek vo fonde predstavuje 41.469 knižničných jednotiek 

vrátane periodík a záverečných prác. V roku 2020 sa podľa štatistických výkazov uskutočnilo 4.262 

výpožičiek. Z tohto počtu bolo 3.805 absenčných a 457 prezenčných výpožičiek. Počet aktívnych 

registrovaných používateľov knižnice je 154. Počet registrovaných používateľov mimo EBF UK je 66. 

Fyzický počet návštev knižnice bol 3.952 a prostredníctvom webovej stránky knižnice bol počet 

virtuálnych návštevníkov 1.438. 

Počas roku 2020 sa už tretí rok pokračovalo vo fyzickom triedení nazhromaždených publikácií z 

darov a pozostalostí. Aktívnym triedením sa podarilo prebrať približne 30 prepraviek s knihami a 

následne ich roztriediť. Po následnom roztriedení sa buď začlenili do fondu knižnice alebo sa ponúkli 

príbuzným knižniciam a pracovníkom, prípadne študentom fakulty EBF UK. Počas triedenia prepraviek 

s knihami boli objavné a vytriedené aj staršie knihy do roku 1918, ktoré boli presunuté do špeciálne 

vyčleneného fondu knižnice. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou COVID-19 a úplnému 

uzatvoreniu knižnice, sa tomuto triedeniu a spracovaniu venovala len vedúca knižnice. V nadväznosti 

na predchádzajúci rok, sa naďalej pokračovalo v čistení priestorov a regálov knižnice. Všetky zistené 

nedostatky a poškodenia boli následne opravené. Počas úprav knižnice boli objavené aj chybne uložené 

publikácie, ktoré boli vo fonde knižnice evidované ako straty. V mesiacoch november a december 
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knižnica pristúpila k zväzovaniu starších ročníkov periodík z priestorov študovne. Zviazané periodiká 

boli následne presunuté do skladu v knižnici a duplicitné čísla sa ponúkli na darovanie používateľom 

knižnice. Do knižnice pribudlo prostredníctvom daru v uplynulom roku 56 prepraviek kníh, ktoré sa však 

ešte nezačali triediť. 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou COVID-19 a pristúpeným opatreniam, bola knižnica 

nútená poskytovať svoje služby hlavne v elektronickej podobe. Pedagógom, vedeckým pracovníkom, 

ale aj študentom, začala vo veľkom množstve zasielať prostredníctvom e-mailov naskenované časti z 

kníh a periodík, ktoré potrebovali k výskumnej činnosti, výučbe alebo k štúdiu. Prostredníctvom 

elektronických referenčných služieb bol tento dopyt zodpovedaný v 415 prípadoch. 

V letných mesiacoch sa podarilo zabezpečiť výmenu žalúzií v časti priestorov knižnice a počas 

mesiaca december sa podarilo zabezpečiť nový koberec do priestorov študovne. Študovňa zároveň 

prešla malou reorganizáciou a snaží sa tak využiť svoj priestorový potenciál aj pre využitie do budúcna. 

Je potrebné byť čo najviac ústretovými voči používateľom knižnice a ich potrebám a zabezpečovať im 

príjemné pracovné prostredie k štúdiu. 

 

7.2. Integrovaný informačný a komunikačný systém 

 

Integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS) bol aj v roku 2020 naďalej zastrešený 

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

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

či softvérom na fakulte prebiehalo aj v roku 2020 plynulo a bez väčších problémov. 

K informačným kanálom, ktorými fakulta komunikuje najmä do verejného priestoru patrí aj profil 

nášho webového portálu, kde okrem aktuálnych informácií o štúdiu nájdeme napríklad aj už náš 

etablovaný fakultný teologický časopis Testimonia Theologica. Toto recenzované periodikum je 

vydávané a publikované pravidelne 2-krát ročne online. 

Na našom webovom portáli ako fakulta propagujeme najmä rôzne podujatia pre teológov  

a študentov, ako aj celofakultné prednášky, pričom vytvárame tak určitú informačnú platformu nielen 

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

a aktuálnosť informácií na našom fakultnom portáli rovnako ako aj na sociálnych sieťach je v súčasnej 

dobe už nevyhnutnou formou prezentácia, ktorá nás zastupuje vo svete, samozrejme, s dôrazom  

na naše teologické aspekty. 

Súčasnú tvár webu výraznejšie ovplyvnili významné udalosti roku 2020. V dôsledku vypuknutia 

celosvetovej pandémie sa aj činnosť fakulty a jej súčastí obmedzila na fungovanie najmä v online 

priestore. To vytvorilo do značnej miery zvýšené nároky na administráciu informačných a sociálnych 

sietí aj pri zavedení preventívnych opatrení proti Covidu 19, keďže o.i. aj výučba sa presunula do online 

sféry. Vznikla potreba rýchlejšie a aktuálnejšie reagovať na nové výzvy. Podarilo sa nám spustiť 

poprvýkrát anglickú mutáciu nášho fakultného webu pre záujemcov o štúdium  zo zahraničia ako aj 

zjednotiť štruktúru webu pre jeho väčšiu prehľadnosť.   
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Jednotlivé  portály katedier si postupne v priebehu roka aktualizovali svoje údaje o svojej činnosti. 

Naďalej pokračovalo rozširovanie archívu zvukových nahrávok, ktorý tvorí už viac ako 100 nielen 

prednášok významných domácich a zahraničných hostí, ale aj kázní našich teológov na akademických 

Službách Božích. Podobne sa buduje aj archív videí, kde záujemcovia môžu objaviť zostrihy z rôznych 

podujatí, vrátane plesu, vystúpení speváckeho zboru Ichthys a iných spoločenských akcií. 

K najžiadanejším stránkam minulého roku patrili tie, ktoré poskytovali informácie o bakalárskom a 

magisterskom štúdiu pre uchádzačov o štúdium, ale aj o akademickej knižnici a jej výpožičných 

službách. Už štandardne bol najväčší záujem o stránku s rozvrhom vyučovacích hodín, či ubytovaní  

v teologickom domove. Zo štatistiky tiež vyplýva fakt, že najväčší nárast záujmu sme zaznamenali  

v priebehu marca, kedy prebieha aj uzávierka prihlášok na štúdium.  

 

7.3 Jedáleň a stravovanie 

 

Stravovanie študentov a zamestnancov fakulty aj v roku 2020 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. Chod a režim 

jedálne, však rovnako ako aj chod fakulty, začiatkom roku 2020 narušila šíriaca sa pandémia 

koronavírusu COVID-19. Jedáleň bola väčšinu roka z dôvodu nariadených opatrení hlavného hygienika 

zatvorená. Zamestnanci, ktorí boli fyzicky na pracovisku mali možnosť objednania stravy donáškou, 

ktorú v rámci korektných vzťahov zabezpečila firma Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby. 
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8  Medzinárodné aktivity 

 

EBF UK systematicky rozširuje, posilňuje a prehlbuje svoje medzinárodné kontakty a aktivity  

v rovine bilaterálnej i multilaterálnej, pričom aktívne reaguje na súčasné trendy v európskom 

vzdelávacom priestore, čo v roku 2020 dokazuje predovšetkým organizačné zapojenie sa  

do európskeho projektu ENLIGHT, ktorý predstavuje alianciu 9 európskych univerzít. 

 

Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

 

Na základe bilaterálnych zmlúv sa uskutočňuje recipročná výmena pedagógov, vedecko-

výskumných pracovníkov, doktorandov, študentov a THP pracovníkov, pričom sa posilňuje zároveň 

spolupráca na akademickej úrovni za účelom získania zahraničných vedeckých grantov (H2020, ERC).  

Fakulta aktuálne disponuje spolu 26 medzinárodnými zmluvami v rámci programu Erasmus  

s partnerskými univerzitami . Zvýšila sa ta kvalita internacionalizácie fakulty. Kooperácia je vytvorená s 

univerzitami v 13 krajinách. 

Počas ZS 2020 na EBF UK študovala v rámci programu Erasmus+ 1, v rámci utzatvorených zmlúv, 

zahraničná študentka z Atén (1 semester), pričom 2 študenti z EBF UK absolvovali zahraničnú 

Erasmus+ mobilitu vo Varšave (1 semester). Výmenné študijné pobyty prostredníctvom programu 

Erasmus+ prebiehali počas pandemickej situácie Covid-19. Forma štúdia sa po ich príchode na 

zahraničnú partnerskú univerzitu stala dištančnou. 

 

Kompletný zoznam Erasmus+ zmlúv v roku 2020: 

1. Åbo Akademi University      http://www.abo.fi/exchange 

2. Eberhard Karls Universität Tübingen     http://www.uni-tuebingen.de/ 

3. Ecclesiastical Academy of Athens     http://www.aeaa.gr/ 

4. Evvangélikus Hidttudományi Egyetem   https://uni.lutheran.hu/ 

5. Facoltà Valdese di Teologia v Ríme     http://facoltavaldese.org/it 

6. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  https://www.fau.de/ 

7. Friedrich-Schiller-Universität in Jena    https://www.uni-jena.de/ 

8. Georg-August-Universität Göttingen    https://www.uni-goettingen.de/ 

9. Chrzieścijanska Akademia Teologiczna w Warszawie  https://chat.edu.pl/o-akademii/  

10. Itä-Suomen yliopisto (Uni. of Eastern Finland)   http://www.uef.fi/en 

11. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích  https://www.jcu.cz/ 

12. Justus-Liebig Universität Giessen    https://www.uni-giessen.de/index.html 

13. Katholieke Universiteit Leuven     http://theo.kuleuven.be 

14. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg   https://www.uni-halle.de/ 

15. Norwegian School of Theology    https://www.mf.no/en 

16. Tartu Ülikool (University of Tartu)     https://www.ut.ee/en 

17. Universität Hamburg      https://www.uni-hamburg.de/ 
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18. Universität Leipzig      https://www.uni-leipzig.de/ 

19. Universität Salzburg      https://www.uni-salzburg.at 

20. Universität Rostock       http://www.theologie.uni-rostock.de/ 

21. Universität Wien      https://www.univie.ac.at/ 

22. University of Zagreb      https://www.kbf.unizg.hr 

23. Univerzita Karlova v Praze     https://cuni.cz/UK-1.html 

24. Univerza v Ljubljani (University of Lljubljana)   https://www.uni-lj.si/eng/ 

25. Univerzita Palackého v Olomouci     https://www.cmtf.upol.cz 

26. Westfälische Wilhelms-Universität Münster    https://www.uni-muenster.de/ 

 

Zoznam zahraničných partnerov v rámci Erasmus+ mobility podľa krajín: 

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 

 

V roku 2020 sa nadviazali 3 nové zahraničné kontakty s perspektívou budúcej spolupráce  

s teologickými fakultami v Berlíne, Bethel a Bochum (Nemecko). Vzájomné kontakty boli obmedzené 

výlučne na e-mailovú komunikáciu, pričom sa plánujú v nasledovnom roku aj vzájomné návštevy  

a vytvorenie plánu spolupráce. Vzhľadom na historické prepojenie EBF UK a nemeckých teologických 

fakúlt sa dlhodobo rozvíja spolupráca s nemeckými partnermi, ktorí sa pravidelne zúčastňujú 

medzinárodných vedeckých konferencií organizovaných EBF UK. 

Okrem Erasmus+ mobility EBF UK pravidelne sprostredkuje študentom informácie o aktuálne 

zverejnených štipendiách (Facebook, Instagram, fakultný E-mail) a ponúka svoje kontakty za účelom 

propagovania zahraničného štúdia cez viaceré štipendijné programy: 

 

Akcia Rakúsko-Slovensko 

Centro Melantone – Ekumenický rok v Ríme 

DAAD 

DNK/LWB 

https://www.uni-muenster.de/
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Ekumenický semester v Sibiu/Hermannstadt 

Grundtvig 

Gustav-Adolf-Werk štipendium 

Humboldt Stiftung 

Národný štipendijný program 

OEAD 

SAIA 

 

Medzinárodný projekt ENLIGHT 

EBF UK sa v roku 2020 organizačne zapojila aj do novovytvoreného medzinárodného projektu 

ENLIGHT. 

ENLIGHT predstavuje skratku anglického názvu projektu „European university Network to promote 

equitable quality of Life, sustaInability and Global engagement through Higher education 

Transformation“ (Európska univerzitná sieť na podporu rovnoprávnej kvality života, udržateľnosti  

a globálnej angažovanosti prostredníctvom transformácie vysokoškolského vzdelávania). 

Projekt ENLIGHT združuje 9 európskych výskumne zameraných univerzít z Belgicka, Estónska, 

Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka, Slovenska, Španielska a Švédska. Zámerom projektu 

európskeho významu s globálnym presahom je odpovedať na aktuálne spoločenské výzvy a dosahovať 

udržateľnosť vývoja a komunitného života. Zámerom projektu je transformácia európskeho 

vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom výraznejšieho zdieľania vedomostí, schopností  

a inovatívneho potenciálu, projekt integruje systém európskych univerzít, zabezpečuje mobilitu 

študentov a zamestnancov, prepája štruktúry kvality, zabezpečuje medzinárodný presah a angažuje sa 

globálne, a napokon získava talenty a investície do výskumnej infraštruktúry. 

 

Súčasťou projektu je 9 európskych univerzít: 

 

Georg-August-Universität Göttingen 

Ghent University 

National University of Ireland, Galway 

Universidad del Pais Vasco 

Université Bordeaux 

University of Groningen 

University of Tartu 

University of Uppsala 

Univerzita Komenského 

 

Projekt ENLIGHT sa špecializuje na vývoj modelov a metodík pre vzdelávanie a výskum predovšetkým 

v 5 výzvach: 

1. Health and well-being 

2. Digital revolution and Impact of digitalisation 
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3. Climate change 

4. Energy and Circular economy 

5. Equity 

 

Pracovná a organizačná štruktúra projektu ENLIGHT sa člení na 5 „pracovných balíkov“ (work 

packages). EBF UK sa aktívne zapojila do významného projektu ENLIGHT aj organizačne a je 

zastupovaná prodekanom pre vedu, zahraničné styky a rozvoj fakulty (Nicák), ktorý je hlavným 

zástupcom WP5 za Univerzitu Komenského. Úlohy „pracovného balíka 5“ (WP5) sú stručne načrtnuté 

nižšie. Vzhľadom na prepojenie projektovej spolupráce WP5 s WP2 je aj tento „pracovný balík 2“ 

rozpísaný obsiahlejšie ako ostatné „pracovné balíky“.  

 

WP1 - A Common Quality Approach 

Rozvíja kultúru kvality prostredníctvom spoločného prístupu kvality, ktorý umožňuje automatické 

uznávanie študijných pobytov v rámci ENLIGHT ako základu európskeho univerzitného systému. 

 

WP2 - Knowlegde Creation 

Vypracováva metodiku spoluvytvárania (regionálni aktéri VŠ), definuje špecifické kompetencie a 

vedomostné zručnosti, ktoré študenti potrebujú, aby zvládli definované výzvy. WP2 zakladá ENLIGHT 

Think-tank (prepojenie kľúčových odborníkov, zdrojov a najaktuálnejších výskumných skúseností a 

praxe), Doctoral Network, ENLIGHT Living Labs (v Regional Academies sa budú organizovať 

workshopy ENLIGHT Living Lab založené na výzvach, ktoré spoja interdisciplinárne skupiny študentov, 

akademikov, vlád, občanov, podnikateľov) etc. Stelesňuje prepojenie medzi deviatimi regionálnymi 

akadémiami (WP5). 

 

WP3 - Broader Competencies  

Podporuje všeobecné schopnosti a globálnu angažovanosť študentov a vytvára know-how na 

začleňovanie jazykových preklenovacích schopností, povedomia o rozmanitosti, líderských schopností 

a podnikateľských schopností do učebných osnov. 

 

WP4 - Innovative Tools 

Vypracováva štrukturálny a technický rámec pre inkluzívnu, plynulú a ekologickú mobilitu a poskytuje 

nástroje na flexibilné vzdelávanie. 

 

WP5 - Global Outreach Tools 

Vypracováva modely štrukturálneho dialógu s miestnymi, európskymi a svetovými zúčastnenými 

stranami. Cieľom je vytvoriť efektívnu štruktúru partnerstva so zainteresovanými stranami v regionálnom 

sociálno-ekonomickom prostredí (Regional Academies) a so strategickými európskymi (European 

Dialogues) a mimoeurópskymi partnermi (Global Dialogues) s cieľom maximalizovať náš globálny 

dopad. Spolupráca v oblasti priorít vzdelávania, výskumu a inováciách. 
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WP6 - Impact Assessment 

Vypracováva komplexnú metodiku na meranie vplyvu kompetenčného rámca ENLIGHT na študentov a 

ich sociálno-ekonomické prostredie. 

 

Rozvoj projektu ENLIGHT sa vzťahuje na obdobie do roku 2030, v ktorom by malo byť dovŕšené 

dosiahnutie požadovanej kvality, medzinárodného dosahu a globálnej angažovanosti na základe 

aktuálneho plánovania, aby sa ENLIGHT projekt mohol stať vzorom a modelovým príkladom pre 

transformáciu vysokého školstva v Európe. 

 

Zahraničné hosťovské celofakultné prednášky 

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu ochorenia COVID-19 sa nemohli uskutočniť 

pravidelné hosťovské prednášky na pôde EBF UK. Plánované hosťovské prednášky na rok 2020 boli z 

toho dôvodu zrušené a preložené na obdobie prezenčnej výučby, keďže pozvaní hostia prezenčnú 

formu uprednostnili. 

 

Zahraničné výskumné pobyty, zahraničné pracovné cesty a medzinárodné aktivity 

zamestnancov fakulty (výber) 

Pracovné výskumné cesty prispievajú zároveň aj k budovaniu interinštitucionálnych vzťahov, 

napomáhajú k poznaniu kontextu pedagogickej a vedeckej práce v kontexte legislatívneho prostredia 

navštívených krajín, vedú k príprave a organizácii spoločných akademických podujatí, rozvoja 

spolupráce v oblasti výskumu a hľadania nových partnerstiev s teologickými fakultami v Európe. 

 

ÁBEL:  

Kontinuálne 2020 – editorské práce na príprave a vydaní konferenčného zborníka Israel and the 

Nations: Paul's Gospel in the Context of Jewish Expectation. Lanham/Boulder/New York/London: 

Lexington Books/Fortress Academic, 2021 (očakávané v mesiaci február/marec). 

31.07. – online účasť na videokonferencii predsedníctva SNTS. Téma: riešenie aktuálnej situácie 

vo vzťahu k plánovanej a odloženej výročnej konferencie v Ríme, plány a zámery spoločnosti do 

budúceho obdobia. 

Júl – v rámci členstva v SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas). Online diskusia v rámci 

výročnej konferencie SNTS v Ríme, ktorá bola v prezenčnej forme v dôsledku pandémie odložená. 

 

BENKA:  

17. – 21.02. – výskumno-študijný pobyt, Fachbibliothek Theologie, Evangelisch-theologische 

Fakultät, Universität Wien a Hauptbibliothek, Universität Wien v rámci projektu APVV-16-0330 s názvom 

„Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr“. Práca na téme: recepcia 

starozmluvnej knihy Nahum v odborných a vedeckých časopisoch, najnovšie exegetické komentáre k 

Starej zmluve, problematika massa ako literárneho žánru prorockej literatúry v Hebrejskej Biblii (v 

knihách Izaiáš, Zachariáš a Nahum). 
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JURÍK: 

13. – 18.09. – Erasmus+ Staff Mobility for Training v Prahe, na Univerzite Karlovej, Evangelickej  

teologickej fakulte, ČR (mobilita pre administratívnych pracovníkov) 

– výskum v Archíve Českobratskej cirkvi evangelickej, pramenné materiály k výskumu  

v oblasti hymnológie (Karlsbergov kancionál, Závorkov kancionál, Šamotulský kancionál a iné 

 

MOKOŠOVÁ: 

26. – 31.07. – Erasmus+ Staff Mobility for Training v Prahe, na Univerzite Karlovej, Evangelickej 

teologickej fakulte, ČR (mobilita pre administratívnych pracovníkov) 

 

NEŠTINA: 

15. – 20.11.– výskumný pobyt, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra 

filozofie, ČR. 

– plánovanie organizácie ďalšieho česko-slovenského filozofického sympózia. 

 

NICÁK: 

Kontinuálne – neurópsky projekt ENLIGHT, koordinátor WP5 za Univerzitu Komenského. 

Vytvorenie regionálnej akadémie UK. 

– editorské práce zahraničného vedeckého zborníka z konferencie k 100. 

jubileu EBF UK, Theologie: Dienst und Notwendigkeit (Münster: Lit Verlag). 

18.12. – prednáška na vedeckej konferencii, Poetic Description of Natural Disasters in the East 

Syriac Wardā Hymnological Collection, 11. Deutscher Syrologentag, Halle (online). 

 

VALČO: 

01.09. – 30.11. – výskumný pobyt v rámci grantovej schémy „OP VVV č. 02_18_053 "Mezinárodní 

mobilita výzkumných,  technických a administrativních pracovníků na Univerzitě Karlově", reg. č. 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 18_053/0016976“ a projektu s názvom „Migration and the Future Religious Map of 

Europe: Ethical and Social Impact and Religious Determinants.“ Výskumné miesto bolo projektom 

dotované od 1. 9. – 30. 11. 2020. Spolupráca vo výskume, organizovaní akademických podujatí a 

publikovaní pokračuje aj v roku 2021. 

04.10. – 31.07. – Vedecké štipendium na Poľskom inštitúte pre pokročilé štúdie (PIASt) Poľskej 

akadémie vied vo Varšave v Poľsku. Téma výskumu: Miesto a úloha náboženstva a 

medzináboženského dialógu v sekulárnej spoločnosti: Porovnávacia štúdia o situácii v Poľsku a na 

Slovensku. 

 

Jeseň 2020 – Externý expertný hodnotiteľ vedeckých projektov Slovinskej výskumnej agentúry v 

Ljubljane. Spolupráca s touto výskumnou agentúrou začala už v roku 2016. Posudzované návrhy 

projektov: (1) „Emotions in Different Genres of the Old Testament“; (2) „Outlining an Extended Cognitive 

Theory of Emotions in the Context of a Theology of Emotions: Bodily Sensations, Cognition and 

Morality“; (3) Remember the poor! (Gal 2:10) Poverty as a Challenge of Modern Theology. 
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  – Externý expertný hodnotiteľ vedeckých projektov pre Poľský inštitút pokročilých štúdií 

(PIASt), Poľskej akadémie vied vo Varšave. V prvom kole posudzoval výskumné projekty troch 

uchádzačov o miesto „Senior Research Fellow“ na PIASt. 

  – Vypracovanie o expertného hodnotiteľského posudku pre European Strategy Forum 

on Research Infrastructures (ESFRI) v rámci schémy „Strategy Report on Research Infrastructures 

ROADMAP 2021.“ Posudzovaný projekt mal názov: „Religious Studies Infrastructure: tools, innovation, 

experts, connections and centres“. 

Október 2020 – Hosťujúci Research Fellowship, Kazan Federal University, Institute of Psychology 

and Education, 18 Kremlyovskaya Str 420008, Kazan, Ruská Federácia 

 

VALČOVÁ: 

03. – 12.01.– Vietnam Academy of Social Sciences, Institute of Philosophy, 59 Lang Ha street, Ba 

Dinh district, Hanoi Vietnam – medzinárodná vedecká konferencia s názvom: „Current perspectives on 

the interplay between philosophy, ethics and education“, prednáška s názvom: Philosophy of Education 

in Conteporary Context, the maning of education in the 21st century 

16. – 18.01.– Philippine National Philosophical Research Society, Societas Ethica Philosophica, 

Cebu, Philippines – John Paul II. Centennial International Conference: Celebrating the Life and 

Thoughts of John Paul II: The Man and Saint who Transformed the Modern World, prednáška: 

Reception and application of John Paul II’s anthropology in Slovakia during his pontificate 

01. – 30.09.– aktívna účasť na projekte PROGRES Q05, Husitská teologická fakulta UK Praha. 

10.11. – vyžiadaná online prednáška: Ethics in the University Space, strategies for maximizing 

the educational quality, Ovidius University of Constanta, Rumunsko 
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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. V uplynulom roku bolo obsadené iba jedno miesto duchovného správcu a duchovnú formáciu 

zabezpečovala Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. 

 

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 2020. S ohľadom na pandemickú situáciu sa pravidelné služby Božie každú  

v aule stredu o 11.00 h v aule fakulty nekonali, resp. len v prípadoch, keď to umožňovali vyhlásené 

nariadenia vlády, hlavného hygienika Slovenskej republiky, ako aj regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva. Po dohode duchovnej správkyne a pedagógov fakulty boli na webstránke fakulty, ako aj 

na sociálnych sieťach každú stredu o 11.00 h uverejňované kázne profesorov, docentov, odborných 

asistentov, ako aj študentov internej formy doktorandského štúdia, ktorí sú kandidátmi duchovnej služby 

alebo už v duchovnej službe sú.  Podobne, ako pri službách Božích mimo pandemických opatrení, 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. Liturgiu v prípade, že sa 

služby Božie konali riadne, zabezpečili študenti 3. ročníka podľa rozpisu bohoslužobných podujatí 

pripravovanom duchovnou správkyňou  – v rámci praxe Kandidátov duchovnej služby. Večera Pánova 

bola v uvedenom akademickom roku prisluhovaná za dodržania všetkých opatrení. 

V letnom semestri 2019/2020 sa v aule EBF UK konali akademické služby Božie 3–krát  

a uverejnených kázní v stredu o 11.00 h bolo 9. V zimnom semestri 2020/2021 sa v aule EBF UK konali 

akademické služby 2-krát (z toho 1-krát s Večerou Pánovo) a uverejnených kázní v stredu o 11. 00 h 

bolo 10. Účasť na akademických službách Boží súvisí s počtom študentov, študujúcich na fakulte. Ich 

priemerná účasť je dlhodobo v rozmedzí 35 – 50, 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 kalendárneho roka sa večerné služby Božie konali rovnako v súvise  

s rozhodnutím kompetentných orgánov, avšak výrazné obmedzenia  a dištančná forma vzdelávania  

na Univerzite Komenského presunula konanie všetkých bohoslužobných podujatí do online priestoru, 

teda aj uvedených večerných služieb Božích. Študenti v rámci praxe Kandidátov duchovnej služby, 
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konkrétne študenti 5. ročníka, pod vedením duchovnej správkyne pripravili poriadok služieb Božích  

i kázeň (rovnako ako i pri iných bohoslužobných príležitostiach) a následne ich uverejňovali v diskusnej 

skupine Teologického domova na sociálnej sieti, a to buď v papierovej podobe, alebo ako nahrávku. 

V letnom semestri 2019/2020 sa konali večerné služby Božie 1-krát riadne, 7x bola kázeň a poriadok 

uverejnené na sociálnej sieti a v zimnom semestri 2020/2021 bola kázeň a poriadok uverejnená 8-krát. 

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, a to s ohľadom na to, či prebiehala výučba na EBF UK 

prezenčne alebo dištančne. Po presunutí výučby do dištančnej formy sa modlitebné stretnutia konali 

online, a to nahrávaním textov zamyslení, ale aj audio či videonahrávok ráno a večer do diskusnej 

skupiny na sociálnej sieti, alebo prebiehali naživo prostredníctvom aplikácií MS Teams, Zoom, Webex 

a iné.  Biblické texty pre prípravu zamyslení boli aj v priebehu uplynulého kalendárneho roka preberané 

z publikácie Tesnou bránou na rok 2020, ktorú každoročne vydáva vydavateľstvo ViViT. Zaradenie 

piesní z Evanjelického spevníka, či mládežníckych piesní záležalo od spôsobu prípravy a publikovania 

zamyslenia. 

Stredtýždňové služby Božie prebiehajú vďaka dlhoročnej spolupráci s cirkevnými zbormi 

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na území mesta Bratislava, konkrétne 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 slúžia pravidelne študenti 4. a 5. ročníka zaradení do programu Kandidát duchovnej služby 

pod vedením a za účasti duchovných správcov. Aj táto forma praxe študentov a spolupráce s cirkevnými 

zbormi bola s ohľadom na situáciu výrazne ovplyvnená a limitovaná. V letnom semestri 2019/2020 sa 

stredtýždňové teologické služby Božie konali v Novom kostole na Legionárskej ulici riadne 2-krát, 

v ostatných prípadoch, teda 11-krát sme zverejňovali na sociálnej sieti kázeň i poriadok služieb Božích. 

V zimnom semestri 2020/2021 sa konali stredtýždňové teologické služby Božie v Malom kostole  

na Panenskej ulici riadnym spôsobom 1-krát, 8x bola kázeň uverejnená, buď ako písaný text alebo ako 

nahrávka. 

S ohľadom na situáciu sa tradičné slávnostné slávnostné služby Božie pri príležitosti začiatku 

akademického roka 2020/2021 „Veni Sancte“ v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Bratislava Staré 

Mesto vo Veľkom kostole nekonali. Božie požehnanie a prítomnosť Božieho Ducha sme si vyprosili na 

prvých Akademických službách Božích s Večerou Pánovu v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 

v Bratislave. Slávnostnou kazateľkou bola doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. a pri tejto príležitosti 

sme v rámci poriadku služieb Božích vyslovili slová vďaky a uznania dlhoročnému pedagógovi fakulty, 

prof. ThDr. Jurajovi Bándymu k jeho životnému jubileu. 

 Na záver zimného semestra akademického roka 2020/21, v stredu 16. decembra 2020, pri 

príležitosti Medzinárodného dňa študentov sme plánovali slávnostne odovzdať štipendiá z fondu 

Samuela a Žofie Peressényiovcov najlepším študentom EBF UK, avšak s ohľadom na dištančnú formu 

vzdelávania a obmedzenia, sa tieto slávnostné služby Božie nekonali. Dôstojný brat generálny biskup 

ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko však svoje slová vďaky i priania do nastávajúceho skúškového 
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obdobia, ako aj kázeň poslal k zverejneniu na webstránke fakulty a sociálnej sieti. Štipendium z Fondu 

Samuela a Žofie Peressényiovcov, ktorého slávnostné udelenie je plánované po uvoľnení opatrení, 

získali: Branislav Ďurica a Andrea Majchráková, študenti 2. ročníka, Lea Sabolová, študentka 3. ročníka, 

Bc. Gabriela Nemčková, študentka 4. ročníka a Miroslava Kmecová, rod. Ferencová, študentka  

5. ročníka. Sociálne štipendium z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov v kalendárnom roku 2020 

nebolo udelené.  

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 2020  bolo vykonať 

výpomoc v cirkevných zboroch počas Veľkonočných sviatkov poverených 11 študentov (7 mužov a 4 

ženy). Služby Božie však boli počas Veľkej noci 2020 rozhodnutím kompetentných orgánov zrušené, 

výpomoc tak absolvovali iba tí, ktorých cirkevné zbory, resp. zboroví farári zapojili do ich prípravy  

v online priestore. Vykonať výpomoc počas Vianočných sviatkov bolo poverených 10 študentov (6 

mužov, 4 ženy). Rozhodnutia o zrušení služieb Božích sa v období vianočných sviatkov dotýkali iba 

okresov, v ktorých bola situácia nepriaznivá, a to buď na základe rozhodnutia hygienika Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva, príp. rozhodnutia predsedníctva konkrétneho cirkevného zboru. 

Výpomoc teda v konečnom dôsledku absolvovali tí, ktorých sa obmedzenia netýkali, alebo boli zapojení 

do prípravy a realizácie služieb Božích v online priestore. 

S ohľadom na dištančnú formu vzdelávania na školách spolupráca s Evanjelickým lýceom  

v Bratislave pri príprave služieb Božích, tzv. „chapel“, ani v letnom semestri akademického roka 

2019/2020, ani v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 neprebiehala. 

V roku 2020 úspešne pokračovala i spolupráca našej cirkvi so Slovenskou Synodou Sion – 

Evangelical Lutheran Church of America. Študenti, ktorí prejavili záujem o výmenný program – Summer 

Training Program, síce v závere roka 2019 absolvovali potrebné rozhovory s pani biskupkou Rev. 

Wilmou Kucharek, avšak s ohľadom na opatrenia študenti nakoniec v lete 2020 na trojmesačnú prax  

do cirkevných zborov Evanjelickej luteránskej cirkvi v USA nevycestovali. 

 

9.2 Duchovné sústredenia  

 

Program pravidelných 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 koá 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  
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a 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. 

S ohľadom na dištančnú formu vzdelávania a všetky pandemické opatrenia boli pripravované 

duchovné sústredenia zrušené a v kalendárnom roku 2020 sa nekonali. 

V zimnom semestri akademického roka 2020 bol na základe spoločného rozhodnutia dekana EBF 

UK a duchovnej správkyne zrušený aj pravidelne sa konajúci Orientačný pre novoprijatých uchádzačov. 

Duchovná správkyňa oslovila všetkých novoprijatých študentov rôznymi spôsobmi v online priestore.  

Študenti 2. ročníka, resp. študenti pripravujúci sa na vstup do programu Kandidát duchovnej služby 

boli oslovovaní v online priestore, budúci kandidáti absolvovali s duchovnou správkyňou zároveň 

stretnutie, rozhovory a modlitby v aplikácii MS Teams. 

 

Tabuľka č. 27  

Termíny a miesta konania duchovných sústredení v kalendárnom roku 2020 

Termín Miesto konania, seniorát Ročník 

 Nekonali sa z dôvodu pandémie.  

 

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. 

Vzhľadom k tomu, že študenti boli z Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave  

v dôsledku opatrení odubytovaní, bola pastorálna starostlivosť o študentov zabezpečovaná 

prostredníctvom telefonických rozhovorov a videorozhovorov v aplikácii MS Teams. 

 

9.4 Vnútromisijné a iné spoločenské podujatia 

 

Pravidelné vnútromisijné a iné spoločenské podujatia sa s ohľadom na dištančnú formu 

vzdelávania  nekonali. Mnohé naplánované boli najprv preložené na čas, keď sa situácia zmení, ďalšie 

boli zrušené. 



 

66 
 

Študentom sme tiež pravidelne sprostredkovávali pozvania aj na duchovné, kultúrne  

a spoločenské podujatia, konané  najmä na území mesta Bratislava. Aj v kalendárnom roku 2020 

duchovná správkyňa zabezpečila študentom, pedagógom, ale i zamestnancom zľavnené vstupné na 

viaceré divadelné predstavenia, tie však boli nakoniec z dôvodu pandemickej situácie na celom území 

Slovenska zrušené.  

Študentom fakulty boli okrem iného sprostredkované pozvania na webináre, organizované  

z prostredia ECAV na Slovensku, konkrétne Školským výborom ECAV na Slovensku, ale aj webináre 

ku kázňovým prípravkam k pôstu a Veľkej Noci 2020 a adventu a Vianociam 2020 či webináre 

Západného dištriktu ECAV na Slovensku.  

V uplynulom kalendárnom roku 2020 duchovná správkyňa v spolupráci s Generálnym biskupským 

úradom ECAV na Slovensku zabezpečila pre všetkých študentov fakulty publikáciu „Od konfliktu k 

spoločenstvu“, ktorá bola vydaná v Spolu svätého Vojtecha (Trnava, 2020) ako spoločná evanjelicko-

katolícka pripomienka reformácie v roku 2017 a je výsledkom spoločných rozhovorov evanjelických a 

katolíckych teologických autorít.  

Okrem uvedenej publikácie bola študentom sprostredkovaná aj ďalšia náboženská literatúra, neraz 

za zvýhodnené ceny, a to najmä knihy z produkcie Vydavateľstva Tranoscius, ale aj iných. 

 

9.5 Disciplína 

 

Duchovná správkyňa a vedenie Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave  

v uplynulom kalendárnom roku 2020 udelili v zmysle Domáceho poriadku Teologického domova ECAV 

pri EBF U v Bratislave, odsek Disciplinárne opatrenia, bod 1. a 2. za porušenie uvedeného poriadku 

disciplinárne opatrenie, konkrétne písomné napomenutie, dvom študentom fakulty, ubytovaným  

v Teologickom domove ECAV pri EBF UK v Bratislave. 

 

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 2020/2021 pripravila duchovná správkyňa  

na konci mesiaca jún 2020, ktorý bol následne posunutý na ďalšie spracovanie všetkým dotknutým 

osobám, najmä správcovi budov Ľubošovi Hradskému.  

V uplynulom kalendárnom roku 2020 nebol nadobudnutý žiaden nový majetok pre kanceláriu 

duchovných správcov či pre potreby Teologického domova ECAV na Slovensku. 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 
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refundáciu nákladov na zakúpenie tonera do tlačiarne pre Kanceláriu duchovných správcov. Za všetku 

materiálnu podporu vyslovujeme poďakovanie vedeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ako aj 

vedeniu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.  
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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/


 

69 
 

11  Sumár a poďakovanie 

 

Výročná správa o činnosti EBF UK bilancuje a prezentuje činnosť EBFUK za rok 2020. 

Uvedomujeme si, že v mnohých oblastiach zachytáva dlhodobejšie trendy a tendencie len čiastočne 

a parciálne. V snahe postihnúť a zviditeľniť trendy, ktoré sa objavujú v perióde dlhšej ako jeden rok, 

sme sa snažili načrtnúť trendy vybraných ukazovaľov aj za viacero rokov späť. 

V závere výročnej správy vyslovujem poďakovanie Trojjedinému Pánu Bohu za všetku milosť, 

lásku a požehnanie, ktorým nás zahŕňal počas uplynulého roka 2020. 

Zároveň úprimne ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam, pracujúcim v tíme pracovníkov našej 

Evanjelickej bohosloveckej 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 úplne všetko sa do písomnej 

správy nezmestí, a preto ona vyjadruje obraz o našom spoločnom diele v uplynulom roku len parciálne, 

zlomkovite, no zároveň však spôsobom, ktorý umožňuje vytvorenie si kompexného obrazu o pôsobení 

fakulty v roku 2020. 

Špeciálne poďakovanie v tomto neľahkom roku patrí vedeniu Univerzity Komenského v Bratislave: 

pánovi rektorovi UK, prorektorom UK, pani kvestorke, pracovníkom Kancelárie rektora UK, členom 

Permanentného krízového štábu UK, ktorí spoločným úsilím s vedením jednotlivých fakúlt Univerzitu 

Komenského v Bratislave previedli neľahkým rokom 2020. Mnohé z protipandemických opatrení, ktoré 

realizovala Univerzita Komenského v Bratislave boli na Slovensku priekopnícke a následne 

nasledované ďalšími univerzitami, či inštitúciami. 

Poďakovanie vyslovujem i fakultám Univerzity Komenského, ktoré sa podieľajú s EBF UK na 

medzifakultnej spolupráci. Za výbornú spoluprácu ďakujem predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a.v. na 

Slovensku, najmä pánovi generálnemu biskupovi Mgr. Ivanovi Eľkovi a riaditeľovi GBU Igorovi Barthovi. 

Študentom a študentkám ďakujem za spoluprácu na realizácii dištančného vzdelávania a zároveň 

i za ohľaduplnosť a rešpektovanie všetkých mimoriadnych opatrení, ktoré sprevádzali celý rok 2020. 

 

 

 

 

        Mgr. Milan Jurík, PhD. 
                     dekan 


