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1. Úvod 

Univerzita Komenského v Bratislave si tento rok pripomína 100. výročie svojho vzniku a 

s ňou aj Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jubilejný rok 2019 je navyše pre nás spojený 

tiež s ďalším, síce malým, no významným 20. výročím presťahovania sa fakulty zo 

Svoradovej ulice do terajšieho areálu. V nedeľu 3. októbra 1999 sa konala posviacka a na 

druhý deň bol otvorený prvý akademický rok v novom komplexe. Splnila sa túžba 

mnohých generácií v cirkvi mať vlastnú budovu so všetkým vybavením vrátane 

študentského internátu. 

Generálny biskup Július Filo v posviacajúcej reči tieto fakty pripomenul a zároveň 

spomenul tých profesorov, ktorí sa tejto udalosti už nedožili: Jána Petríka, Jána Michalka, 

                                                           
1 Pozn.: Príspevok je pôvodne prednáškou, ktorá odznela na vedecko-teologickej konferencii 24. 10. 2019 

v Bratislave pri príležitosti 100. výročia Slovenskej evanjelickej teologickej akadémie (dnes EBF UK); 

vzhľadom na to, že v referenčnom rámci prednášky nebolo možné zahrnúť viacero historických faktov v 

období pred rokom 1919, je text príspevku mierne doplnený práve o spomínanú dobu. 
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Pavla Kolárovského, Karola Gábriša a iných. Poukázal tiež na to, že v rokoch 1968/69 

nakrátko svitla nádej na zmenu podmienok, v akých sa nachádzala fakulta a internát. 

Nádej však skoro zhasla, fakulta zostala ďalej na Konventnej 11 a teologický domov na 

Panenskej 26, teda v nie celkom vyhovujúcich priestoroch. Skutočnosť, že teologická 

fakulta už dvadsať rokov pracuje v nových budovách, berieme dnes ako samozrejmosť. Ale 

predchádzajúcim generáciám farárov, ktorých študentské roky boli spojené s fakultou na 

Konventnej ulici 13 alebo v Modre po nútenom premiestnení fakulty v rokoch 1953-1961, 

potom opäť v Bratislave na Konventnej 11 a napokon na Svoradovej 1, také niečo mohlo 

pripadať ako sen. Pritom netušíme, že potreba mať novú fakultu aj s internátom siaha 

ďaleko pred 50. roky, ktoré znamenali začiatok stáleho zhoršovania podmienok pre 

teologické štúdium a prácu na fakulte.  

 

2. Krátky prehľad k evanjelicko-teologickému vzdelávaniu do roku 19182 

Evanjelicko-teologické vzdelávanie na Slovensku sa v minulosti spájalo najmä s 

Evanjelickým lýceom v Bratislave založenom v roku 1606. Lýceum malo už od začiatku 

svojej existencie prvky vysokoškolského rázu s možnosťami vedeckej práce, a to aj napriek 

tomu, že bolo stredoškolskou inštitúciou. Protireformačné opatrenia v 17. stor. však 

negatívne zasiahli do jeho rozvoja. V rokoch 1627-1882 nemalo vlastnú budovu, 

bratislavskí evanjelici ju museli odovzdať jezuitom. K opätovnému rozvoju došlo počas 

pôsobenia Mateja Bela v rokoch 1714-1749 a najmä v 19. stor. Štruktúru lýcea od roku 

1815 tvorili tri stupne: prvý, stredný a vyšší. Na prvom stupni boli dva ročníky 

v materinskom jazyku, stredný stupeň tvorili dva latinské ročníky a tretí vyšší stupeň 

zahrňoval dva ročníky filozofie a práva a dva ročníky teológie.3  

V roku 1882 sa teologické ročníky osamostatnili a vznikla Teologická akadémia 

uhorskej ev. a. v. cirkvi. Riaditeľom sa stal profesor Štefan Schneller, prívrženec nemeckej 

liberálnej teológie, ktorú považoval za slobodnú vedu. Slovenskí evanjelickí študenti boli 

naproti tomu väčšinou orientovaní ortodoxne, ale maďarská časť evanjelikov videla 

správnu cestu teologického myslenia v teologickom liberalizme.4 Predstaviteľom 

uvažovania v tomto duchu bol profesor Starej zmluvy a hebrejčiny Aladár Hornyánszky 

(1873-1939), ktorý zostal verný liberálno-teologickému zameraniu po celý svoj život. Tešil 

                                                           
2 Problematiku evanjelicko-teologického vzdelávania do roku 1918 spracúvame podrobnejšie v príspevku 

s názvom „Samuel Zoch a Teologická vysoká škola ev. a. v. cirkvi v Bratislave,“ Testimonia Theologica 12, 

č. 2 (2018): 34-50. Na tomto mieste preberáme z neho len niektoré časti, ktoré sú potrebné pre celkové 

objasnenie ako i pochopenie problematiky evanjelického vzdelávania na Slovensku. 
3 Evanjelická encyklopédia Slovenska, eds. Boris Petrík a Peter Rybár (Bratislava: BoPo, 2001), 49. 
4 Karol Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou (Bratislava: Univerzita Komenského, 1994), 14. 
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sa obľube medzi maďarskými aj slovenskými študentmi a pôsobil na teologickej akadémii 

aj po roku 1919, hoci väčšina profesorov maďarskej národnosti odišla.  

Evanjelické teologické vzdelávanie prebiehalo tiež na Prešovskom kolégiu 

a Kežmarskom lýceu. Prešovské kolégium bolo v 18. stor. šesťdesiat rokov v rukách 

jezuitov (1713-1773). Po Tolerančnom patente v roku 1781 sa však situácia zmenila 

a kolégium sa opäť stalo evanjelickou školou. V roku 1804 sa teologická trieda školy 

zmenila na Teologický ústav, ktorý bol potom v roku 1884 pretvorený na štvorročnú 

Teologickú akadémiu.5 Akadémia poskytovala úplné teologické vzdelanie okrem 

udeľovania doktorátu.  

K zásadným zmenám v organizácii a vnútornom zameraní vysokoškolského 

teologického vzdelávania na Slovensku došlo nastolením nových pomerov po skončení 

prvej svetovej vojny. V roku 1919 bola Teologická akadémia uhorskej evanjelickej cirkvi 

transformovaná na Slovenskú evanjelickú a. v. teologickú akadémiu, pretože generálna 

evanjelická cirkev v Uhorsku ako jej dovtedajší zriaďovateľ prestala existovať. Teologická 

akadémia v Bratislave odvtedy patrila slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi 

v Československej republike. Zároveň sa rozhodlo, že Teologická akadémia v Prešove bude 

zrušená, pretože dve akadémie objektívne neboli potrebné a navyše ich udržiavanie by 

bolo neúnosné. Prešovskú teologickú akadémiu Kolégia zrušilo dištriktuálne zasadnutie 

Východného dištriktu  ev. a. v. cirkvi dňa 30. júla 1919. Existencia jednej teologickej 

akadémie v Bratislave sa javila ako plne postačujúca. Prešovské kolégium pritom 

nezaniklo, ale sa v roku 1918 zmenilo na Slovenské evanjelické kolegiálne gymnázium. 

Pre zrod Slovenskej evanjelickej teologickej akadémie bolo významné zasadnutie 

dištriktuálnej rady Západného dištriktu 23. júna 1919 v Bratislave, kde bola nastolená 

požiadavka zriadenia štátnej teologickej fakulty.6 Táto požiadavka súvisela so správou, že v 

Prahe došlo k založeniu Husovej československej evanjelickej fakulty bohosloveckej. 

V Bratislave však teologická štátna fakulta vznikla až roku 1934, dovtedy trvala len 

Slovenská teologická akadémia, ktorá bola roku 1921 premenovaná na Teologickú vysokú 

školu evanjelickej a. v. cirkvi.7  

 

 

 

                                                           
5 Evanjelická encyklopédia Slovenska, 284. 
6 Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 18. 
7 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku, ed. David P. Daniel (Bratislava: Univerzita 

Komenského. Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2010), 3. 
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3. Samuel Zoch (18. 12. 1882 - 4. 1. 1928)8 

Samuel Zoch ako biskupský administrátor slávnostne otvoril akademický rok 1919/1920 

a zároveň činnosť Slovenskej evanjelickej a. v. teologickej akadémie, ktoré sa konalo 20. 

októbra 1919 za prítomnosti mnohých cirkevných a štátnych predstaviteľov. Vo svojom 

slávnostnom príhovore naznačil nielen situáciu národa na prahu slobody, ale tiež 

smerovanie a poslanie akadémie:  

„Sme tí, ktorí cestou náboženstva chceme dvíhať mravnosť nášho ľudu. Tí, ktorí 

chceme, aby sme mali vysoké ideály, za ktoré žiť i mrieť prichodí, aby videl i náš ľud, 

že túžba jedine po majetku bez vyšších cieľov privodí človeka tam, kam dospel 

márnotratný syn, a aby chápal, že i národ malý môže byť veľkým, keď ide za Kristom, 

ktorý zmaril seba samého a za jeho verným služobníkom Husom, ktorý sa nebál 

prekážok a za pravdu svojho majstra až do smrti nasledoval“.9  

Podobným spôsobom sa vyjadril aj prof. Samuel Štefan Osuský, ktorý mal 

inauguračnú reč namiesto nemocného dekana Júliusa Bodnára. Osuský zdôraznil, že pre 

teologické zameranie akadémie je dôležité postaviť do popredia rovnako povinnosť 

sociálneho pôsobenia cirkvi, čo vystihujú práve jeho slová: „Ako Kristus pôsobil aj 

sociálne, tak musí aj jeho učeník, zvlášť v terajšej dobe, keď riešenie sociálnych problémov 

je na dennom poriadku. A jeho pôsobenie nemôže byť iné ako v duchu Kristovej lásky.“10  

Na význam tejto výnimočnej udalosti poukázal tiež biskup Juraj Janoška, ktorý pri 

tejto príležitosti napísal aj list. V ňom upozornil na to, že teológia a cirkev musia byť úzko 

prepojené:  

„Povolaní ste, bratia profesori, pestovať vedu teologickú, vedu, ktorá neodvádza, ale 

privádza k Pánovi, vedu, ktorou opatrení nezmietame a netočíme sa každým vetrom 

ľudského učenia, ale verne využívame, že ona je moc Božia k spaseniu každému 

                                                           
8 Samuel Zoch teológiu neštudoval v Bratislave ani v Prešove. Stredné školy absolvoval v Banskej Bystrici 

a Šoproni, kde po maturite pokračoval v štúdiu teológie, pričom jeden rok študoval na teologickej fakulte 

vo Viedni. Po ordinácii roku 1905 bol kaplánom v Novom Sade a Cerove, administrátorom v Kysáči, 

napokon v roku 1907 prešiel za farára do Modry, kde bol inštalovaný 6. januára 1908. Jeho predchodcom 

bol náhle zosnulý Pavel Zoch, zakladateľ prvého evanjelického sirotinca na Slovensku. Bol signatárom 

Martinskej deklarácie, prvým bratislavským povojnovým županom, neskôr biskupom Západného dištriktu 

ev. cirkvi na Slovensku, poslancom Národného zhromaždenia v Prahe, vo svojej dobe patril k popredným 

cirkevným a verejným činiteľom. Podrobnejšie spracovanie osobnosti Samuela Zocha pozri: Peter Gažík, 

„Samuel Zoch a Teologická vysoká škola ev. a. v. cirkvi v Bratislave,“ Testimonia Theologica 12, č. 2 

(2018): 37-41. 
9 Z prejavu Samuela Zocha pri zahájení študijného roka 1919/20, pozri Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 19. 
10 Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 19. 
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veriacemu a pevne stojac na tom vyznaní, že: Uveril som, preto hovoril som, rásť 

chceme všetci, učitelia i učeníci, v toho, ktorý je hlavou, totiž v Krista“.11 

Pri stom výročí existencie našej teologickej školy si preto s úctou pripomíname 

snaženia a zápasy významných mužov našej cirkvi, ktorí majú zásluhu na jej vzniku. 

Prvým bol spomínaný Samuel Zoch, ktorý pri jej zorganizovaní zohral kľúčovú úlohu. 

Samuel Zoch, v tom čase biskupský administrátor Západného dištriktu ev. a. v. cirkvi, 

hneď po jej založení Generálnou radou ev. a. v. cirkvi 18. septembra 1919, neustále 

zdôrazňoval, že zriadenie akadémie je iba prechodným stavom, ktorý má vyústiť do 

zriadenia riadnej fakulty. Teologická akadémia získala učebné priestory na Panenskej ulici 

od cirkevného zboru v Bratislave a Samuel Zoch viedol rozhovory s navrhnutými 

kandidátmi na obsadenie jednotlivých katedier s týmto výsledkom: Július Bodnár 

(historická katedra), Pavel Podmanický (novozákonná katedra), Ján Bakoš (starozákonná 

katedra), Karol Lányi (dogmatická katedra), Samuel Štefan Osuský (filozofická katedra) 

a Karl Eugen Schmidt (praktická katedra v nemeckom jazyku). Študentov maďarskej 

národnosti z reformovanej cirkvi vyučoval maďarský profesor Aladár Hornyánszky.12 

Akadémia bola roku 1921 premenovaná na Teologickú vysokú školu ev. a. v. cirkvi 

na Slovensku: „Premenovanie bolo potrebné aj preto, že pomenovanie ‘akadémia’ mnohí 

nechápali ako označenie vysokej školy“.13 Profesorský zbor sa viac menej nezmenil, len po 

Júliusovi Bodnárovi prišiel Michal Bodický, Pavla Podmanického vystriedal Roland 

Steinacker a z estónskeho Tartu sa vrátil Ján Kvačala. Neskôr rady profesorov doplnili Ján 

Oberuč, Michal Lúčanský a Ján Beblavý.14 

 Zochov zámer zmeniť akadémiu na fakultu sa uskutočnil až o 15 rokov neskôr, po 

prijatí zákona zo dňa 10. apríla 1934 o zriadení Československej štátnej teologickej fakulty 

evanjelickej v Bratislave, ale mimo zväzku bratislavskej univerzity. Samuel Zoch sa tejto 

udalosti nedožil, v roku 1934 náhle zomrel. 

 

 

 

                                                           
11 Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 20. 
12 Andrej Žitňan, „Dejiny Evanjelickej bohosloveckej fakulty, roky 1918-1945,“ in 90 rokov evanjelického 

teologického vzdelávania na Slovensku, 20. 
13 Karol Gábriš, „Naša teológia v premenách časov: K 60. výročiu samostatného slov. ev. bohosloveckého 

učilišťa,“ in Tranovský evanjelický kalendár na rok 1979 (Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1978), 60.  
14  Evanjelická encyklopédia Slovenska, 379. 
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4. Fedor Ruppeldt (1. 6. 1886 - 25. 8. 1979)15 

Ďalším, ktorého chceme spomenúť, je Fedor Ruppeldt, vtedajší farár v Žiline a neskorší 

biskup Východného dištriktu ev. a. v. cirkvi. Veľmi mu záležalo, aby teologická škola 

a internát boli v dôstojných budovách, aby profesori a študenti mali vhodné podmienky, 

ktoré by im umožňovali celkom sa venovať svojim úlohám. O tom, ako vnútorne prežíval 

tento problém, svedčí jeho kritický článok v Cirkevných listoch pred 70 rokmi.16 Vracia sa 

v ňom do roku 1926, kedy podľa neho bola možnosť presídliť fakultu do Martina. Dnes 

nám to pripadá ako bezvýznamná epizóda, ale Ruppeldtovo poukázanie na vtedajší zlý 

stav budovy fakulty a zdôvodnenie jej premiestnenia do lepších priestorov, bolo namieste. 

Keď biskup Fedor Ruppeldt písal tento článok roku 1949 pri 30. výročí fakulty, iste 

netušil, že musí uplynúť ešte ďalších 50 rokov, keď roku 1999 fakulta bude mať nové 

účelné a dôstojné budovy s internátom. Na ilustráciu odcitujeme časť zo spomínaného 

článku:  

„Čo sme mohli mať, keby sme roku 1926 inak boli rozhodli, než ako sme sa rozhodli 

v otázke sídla vtedajšej našej teologickej školy! Turčiansky seniorát zo svojho 

konventu v tom roku navrhol, aby teologická vysoká škola bola presídlená do 

Turčianskeho Sv. Martina, do stredu Slovenska a slovenského národa, ktorý sa stal už 

od roku 1861 tradičným strediskom najčistejších slovenských kultúrnych snáh. Návrh 

prišiel na generálny konvent, kde 12. novembra 1926 o ňom referoval dištriktuálny 

dozorca dr. Ľudovít Šimko a podľa jeho návrhu generálny konvent návrh zamietol. 

Teologická škola ostala v Bratislave. Bolo to rozhodovanie nanajvýš významné 

a osudné“.17 

Biskup Ruppeldt potom rozobral technickú a finančnú stránku fakulty v Martine: 

budova by mala minimálne štyri učebne, sieň pre knižnicu a slávnosti, zborovňu, 

kancelárie, byt pre domovníka. V Martine by sa našli byty pre profesorov a študenti by 

mali ústredný internát. Postaviť novú budovu by nebol problém. V rokoch hospodárskej 

krízy by stavbári priam uvítali takúto možnosť a stavala by sa lacno. A to všetko, ako píše 

Ruppeldt, v zdravom prostredí s krásnou prírodou naokolo. To všetko padlo. A tak sa 

v uvedenom článku pýta:  

                                                           
15 Fedor Fridrich Ruppeldt študoval teológiu v Šoproni, Lipsku a Edinburgu, po skončení štúdií katechéta vo 

Vrútkach, farár v Sučanoch a Žiline, signatár Martinskej deklarácie, generálny tajomník ev. cirkvi pre styk 

so zahraničím, biskup Východného dištriktu, člen Svetovej luteránskej aliancie, účastník medzinárodných 

luteránskych a ekumenických kongresov a konferencií. V roku 1948 stál pri založení Svetovej rady cirkví 

v Amsterdame; počas Slovenského štátu v roku 1944 väznený ako odporca ľudáckeho režimu a fašizmu, 

podobne v dobe komunistickej vlády roku 1962.  
16 Fedor Ruppeldt, „Čo sme mohli mať?,“ Cirkevné listy, č. 5 (1949): 68-73. 
17 Ruppeldt, „Čo sme mohli mať?,“ 68. 
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„A aká je terajšia budova našej teologickej školy a Domova? Ako je tam naša teologická 

mládež umiestnená? Ťažko o tom hovoriť! Keď som ju v jeseni 1945 ukazoval trom 

vážnym cirkevným pracovníkom z Ameriky, ktorí sa prišli podívať na nás po vojne, až 

som sa hanbil v duši, keď som videl výraz trápneho prekvapenia na ich tvárach. Za 30 

rokov samostatnej cirkvi nevedeli sme nič nového vytvoriť. Nikomu nechceme osobne 

nič vytýkať, alebo vytýkajme to sebe samým. Priznajme si: zmeškali sme mnoho! Keď 

toto s nemalou melanchóliou spomínam, nerobím to pre bezmocné bedákanie, ale na 

to, aby sme uvážili, že čo sme zameškali, môžeme nahradiť, a čo za potrebné uznáme, 

treba urobiť. A nezabudnúť, že podľa Písma: všetko je možné veriacemu“.18  

Dnes znejú Ruppeldtove úvahy o fakulte v Martine skoro úsmevne, a predsa je 

obdivuhodné jeho vážne a konzekventné uvažovanie, pragmatická argumentácia, snaha na 

všetko pamätať. V jednom akoby nám hovoril z duše: podobné pocity ako on, sme dlhé 

roky mali aj my pri pohľade na fakultné priestory v prízemí Konventnej ul. 11 a na 

bývanie študentov na Panenskej ul. 26. Ak biskup Ruppeldt napísal svoj článok „Čo sme 

mohli mať?“, tak minimálne jeho odkazom pre nás by malo byť to, aby sme si vážili, čo už 

20 rokov máme. 

 

4. Samuel Štefan Osuský (7.6.1888 - 14.11.1975)19 

Treťou významnou postavou je teologický profesor a biskup Západného dištriktu ev. a. v. 

cirkvi Samuel Štefan Osuský, ktorý si takisto uvedomoval naliehavú potrebu zmeniť či 

aspoň zlepšiť jestvujúci neutešený stav. Svoje postrehy a skúsenosti podrobne priblížil 

predovšetkým v dvoch  článkoch v Cirkevných listoch: „Kalvária Teol. vysokej školy 

v Bratislave“ (CL 1930, č. 8-9) a „Tridsať rokov našej Teologickej vysokej školy“ (CL 1949, 

                                                           
18 Ruppeldt, „Čo sme mohli mať?,“ 73. 
19 Samuel Štefan Osuský teológiu študoval v Bratislave, Erlangen, Lipsku a právo na Prešovskej akadémii. Po 

štúdiách kaplánom Brezovej, Dačovom Lome, Trenčíne a farárom v Dačovom Lome. Od roku 1919 

študoval na Filozofickej fakulte KU v Prahe, obhájil dizertáciu „Nástin psychológie náboženstva“, 

promovaný v roku 1922. Po vzniku Slovenskej ev. teologickej akadémie v Bratislave povolaný za profesora 

filozofických vied. V roku 1929 dekanom, usiloval o zmenu Teologickej vysokej školy na riadnu fakultu, 

čo sa podarilo roku 1934. Vychoval niekoľko generácií evanjelickej kňazskej inteligencie; bol predsedom 

Učenej spoločnosti Šafárikovej, Štúrovej ev. spoločnosti, pôsobil v Hurbanovom kruhu 

teológov, Slovenskej lige, Zväze evanjelickej mládeže, predsedal Filozofickému odboru MS. Od roku 1933 

biskupom Západného dištriktu ev. cirkvi. Počas Slovenského štátu väznený, na nátlak komunistickej moci 

v roku 1951 penzionovaný. Z diela: Vojna a náboženstvo, Dejiny náboženstva, Filozofia Štúrovcov I-III, 

Úvod do sociológie, Filozofia boľševizmu, fašizmu a hitlerizmu, Služba národu I-II, Prvé slovenské dejiny 

filozofie, Bráň pravdu, Galéria postáv NZ. Patril k najvýznamnejším slovenským mysliteľom 20. stor. Jeho 

bádanie o počiatkoch a vývoji slovenskej filozofie bolo priekopnícke. 
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č. 26).20 V článku „Tridsať rokov Teologickej vysokej školy“ sa vracia k nezabudnuteľnému 

20. októbru 1919:  

„[...] keď po prvej svetovej vojne ako synovia stá rokov ujarmeného národa, vtiahli 

sme do starej, nevzhľadnej, ale historickej budovy Konventná 13. Vstupovali sme 

s plnou vervou tvoriť nové hodnoty, plánovali sme celé dni a večery, ako všetko 

organizovať, ako prednášať, učiť, vychovávať, stavať ďalej na jednej strane upadlej 

bývalej Akadémie, na druhej strane na miestach, kde toľko našich slávnych dejateľov 

v cirkvi a národe študovalo a pripravovalo sa do života, ako ich mená zvečnil 

Kuzmányho kruh evanjelických akademikov umiestnením pamätnej tabule na rohu 

budovy školy“.21  

Už sme uviedli, že podľa Samuela Zocha bolo zriadenie akadémie iba provizórnym 

riešením, ktoré malo neskôr vyústiť do vytvorenia riadnej fakulty. Nebola to jednoduchá 

úloha. Za uznanie plného vysokoškolského charakteru Teologickej vysokej školy bolo 

treba zviesť neľahký zápas. Aby mohla vzniknúť fakulta, bolo treba najprv dosiahnuť 

oficiálnu akceptáciu vysokoškolského rázu Akadémie, resp. Teologickej vysokej školy. 

Osuský o tom píše nasledovné:  

„Názov školy bol síce premenený, ale to neznamenalo aj uznanie vysokoškolského 

rázu. Bolo treba neúnavne ďalej dokazovať, presviedčať. Dokazovali sme, že 

nemôžeme byť strednou školou, keď prijímame poslucháčov ako iné vysoké školy so 

stredoškolskou maturitou, štúdium je 8-semestrové, profesori postupne graduovaní, 

zadovažujú si doktoráty, škola má sedem katedier: filozoficko-pedagogickú, 

starosmluvnú, novosmluvnú, historickú, systematickú a dve praktické, pre 

slovenských poslucháčov zvlášť a pre nemeckých a maďarských zvlášť, lebo sme 

nechceli pokračovať v metódach bývalej maďarskej školy. Dokazovali sme, že každá 

katedra má povinný vedecký seminár, kde sa poslucháči učia vedecky pracovať, má tri 

praktické cvičenia, učí rečiam, hudbe a spevu, má k dispozícii viac než sedemtisícovú 

zväzkovú knižnicu, slávnu minulosť, národné zásluhy“.22 

Osuský pokračuje, že po takomto zdôvodnení bol roku 1927 teologickej škole 

konečne priznaný vysokoškolský charakter, ale ako ďalej píše, nastal tiež nový problém, 

pretože bola považovaná za súkromnú vysokú školu, čo pred a rovnako po roku 1927 malo 

mnohé neblahé následky ako pre samotnú školu, tak aj pre profesorov a poslucháčov. Pre 

školu predovšetkým tým, že otázka dotácie školy nebola nijako zaistená.  

                                                           
20 Samuel Štefan Osuský, „Kalvária Teol. vysokej školy v Bratislave,“ Cirkevné listy, č. 8-9 (1930): 151-161; 

„Tridsať rokov našej Teologickej vysokej školy,“ Cirkevné listy, č. 26 (1949): 403-408. 
21 Osuský, „Tridsať rokov našej Teologickej vysokej školy,“ 404. 
22 Osuský, „Tridsať rokov našej Teologickej vysokej školy,“ 405. 
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„Štátna správa stála na stanovisku, že ju podporuje len formou subvencie, čo môže byť 

problematické, kým cirkev ako udržiavateľka školy podľa 20. zák. čl. 1848 nárokovala 

si riadnu každoročnú dotáciu. Žiadostiam, memorandám, presviedčaniam, deputáciám 

nebolo konca kraja. Pre poslucháčov neblahé následky boli v tom, že sa im semestre  

strávené na teológii nezapočítali na iných fakultách a nemohli byť graduovaní. 

Najsmutnejšie následky to malo pre profesorov vzhľadom na ich požitky a penziu, čo 

nebolo zaistené. Nech sa nik nediví, že šlo o otázku: byť či nebyť! Veď to boli po vojne 

veľmi drahé roky; profesori opustili bezpečné fary; ich príjmy Generálna rada ustálila 

na mesačných 2000 Kčs a aj tie nebolo odkiaľ vziať, ak len nie na dlžobné úpisy 

biskupa Zocha. A ešte horšie bolo, že profesori z kňazskej penzie vypadli a odinakiaľ 

jej nemali, čo pri smrteľnosti človeka a na prípad práceneschopnosti pri rodinnom 

živote je veľmi závažné“.23 

Osuský dodáva, že sa v konečnom dôsledku podarilo získať štátnu dotáciu a hoci sa 

od roku 1926 z úsporných dôvodov stále znižovala, príjmy profesorov sa predsa len 

upravili a boli viac zabezpečené. Iba otázka penzií ostávala naďalej problémom a upravila 

sa až v roku 1933 podľa vzoru stredoškolských profesorov. V článku prof. Osuský 

konštatuje, že všetky tieto cesty „kalvárie“ prestali 1. októbra 1934, „keď štát k veľkej 

radosti a pri nezabudnuteľnej vďačnosti cirkvi namiesto Teologickej vysokej školy zriadil 

štátnu Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu“.24 (pozn. presný názov bol 

Československá štátna teologická fakulta evanjelická).  

Po mnohých ťažkostiach sa tak podarilo dosiahnuť status riadnej fakulty, hoci bez 

začlenenia do univerzity Komenského. Osuský na prelomové udalosti spomína takto:  

„Činitelia školy i cirkvi vedeli, že všetky spomenuté ťažkosti prestanú zriadením 

fakulty, preto sa jej domáhali hneď od začiatku, ale čo sa aj neraz ukazovalo, že už-už 

bude, stále novšie a novšie prekážky prišli, až konečne po mnohých intervenciách, 

predprácach, memorandách, ako to opísal kolega prof. Jamnický v Pamätníku 

slovenského školstva r. 1936, po mojej návšteve u prezidenta T. G. Masaryka 

v Topoľčiankach dňa 19. októbra 1933, keď mi po dvojhodinovom rozhovore 

o rozličných cirkevných otázkach a medzi nimi aj o fakulte, povedal tie pamätné 

slová: „Keď teda chcete mať fakultu, budete ju mať“; študijným rokom 1934/35 aj bola 

otvorená. Fakulta ale bola nepričlenená k univerzite. Za Slovenského štátu stal sa 

pokus o to, ale zlopovestný Tuka to prekazil“.25 

                                                           
23 Osuský, „Tridsať rokov našej teologickej vysokej školy,“ 405; pozri Osuský, „Kalvária Teol. vysokej školy 

v Bratislave,“ 155-158. 
24 Osuský, „Tridsať rokov našej teologickej vysokej školy,“ 405. 
25 Osuský, „Tridsať rokov našej teologickej vysokej školy,“ 405. 
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O začlenenie do univerzity sa profesorský zbor pokúšal aj po roku 1945, ale táto 

nádej zhasla, akonáhle sa ukázalo, ako píše Radoslav Hanus, 

 „aké zámery s cirkvou a teologickým vzdelaním bude mať nastupujúca vládna 

garnitúra krátko po oslobodení. Hoci v nasledujúcich 5 rokoch sa fakulta ešte pokúšala 

o začlenenie do rámca univerzity, politické a ideologické dôvody už takúto možnosť 

nepripúšťali, až do zmeny pomerov po novembri 1989“.26 

Prof. Osuský všetky ťažkosti dlhého zložitého obdobia 20. a 30. rokov podrobne 

podal 22. marca 1930 v prednáške na zhromaždení Kuzmányho kruhu evanjelických 

akademikov. Prednáška následne vyšla v Cirkevných listoch (CL 1930, roč. 46, č. 8-9). 

Cirkev tak musela bojovať o transformáciu akadémie na fakultu celkovo 15 rokov, čiže od 

samého zrodu Slovenskej teologickej akadémie. Dlhoročné úsilie bolo korunované 

úspešným výsledkom a od 1. októbra 1934 mohla začať činnosť Československá štátna 

teologická fakulta evanjelická v Bratislave. V roku 1939 sa jej názov zmenil na Slovenskú 

evanjelickú bohosloveckú fakultu (SEBF), ktorý trval do roku 1990.27 

Až po zriadení fakulty bolo možné uplatňovať na jej pôde všetky akademické práva. 

Podľa vtedajšieho dekana prof. Jána Jamnického sa o presadenie návrhu vytvoriť 

evanjelickú teologickú fakultu zaslúžili okrem cirkevných a akademických činiteľov 

predovšetkým predseda vlády ČSR Jan Malypetr, ministri Milan Hodža a Ivan Dérer 

a poslanci Ján Zeman a Fedor Ruppeldt; poslední dvaja boli evanjelickými farármi.28 

K osobe Osuského je potrebné dodať, že jeho články sú cennými svedectvami 

a autentickým opisom úsilia za dosiahnutie uvedených zmien, ale okrem toho sú tiež 

prehľadným rozborom práce na teologickej škole od roku 1919 po rok 1949. Popri 

mnohých pozitívach a celkovom prínose, podobne ako Fedor Ruppeldt, sa ani on nevyhol 

kritickým pripomienkam ohľadne prostredia:  

„Prácu hodne sťažovalo aj to, že hoci sa v historickej budove (pozn. Konventná 13) 

cítime pietne, jednako nemôžeme nespomenúť nedostatok a nevhodnosť jej 

miestností. Najmä práce v seminároch sú znemožňované, knižnice nekoncentrované, 

učebné pomôcky zastaralé, mapy nevyhovujúce“.29 

Osuského výhrady vieme pochopiť. Najmä my starší si pamätáme mnohé z tých 

ťažkostí a nedostatkov, ktoré spomína. Je však zvláštne, že prof. Osuský o tom písal roku 
                                                           
26 Radoslav Hanus, „Dejiny SEBF/EBF UK v rokoch 1945-1999,“ in 90 rokov evanjelického teologického 

vzdelávania na Slovensku, 27. 
27 Gábriš, „Naša teológia v premenách časov: K 60. výročiu samostatného slov. ev. bohosloveckého učilišťa,“ 

61. 
28 Zápisnica zo zasadnutia Generálneho presbyterstva v Žiline, 31. mája 1934, bod 27 rokovacieho poriadku. 
29 Osuský, „Tridsať rokov našej teologickej vysokej školy,“ 407-408. 
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1949 a my sme sa mnohých problémov, ktoré už vtedy súviseli s priestormi, začali 

zbavovať až po 40 rokoch. Napriek tomu si generácie farárov, ktorí študovali v skromných 

podmienkach a v politicky neprajných časoch, zachovávajú veľa pekných spomienok na 

miesta, kde prežili svoje študentské roky. 

 

5. Záver 

Slová Samuela Štefana Osuského povedané pred sto rokmi pri historickom otvorení 

slovenskej teologickej školy, predchodkyne dnešnej Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

UK, nestrácajú dôležitosť ani dnes, hoci doba sa diametrálne zmenila: „Cieľom Akadémie 

bude vychovávať kňazov vedecky vzdelaných, sociálne pôsobiacich, národne 

povedomých, vo viere pevných, pritom však znášanlivých“.  

V tejto súvislosti Osuský v citovanom článku (CL 1949, roč. 26) dopĺňa, že jej 30 

ročnú činnosť treba stále stavať pod zorný uhol, ktorý jej určil generálny biskup cirkvi dr. 

Juraj Janoška v slávnostnom prípise pri otváraní školy, v ktorom okrem iného napísal:  

„Neváham však vysloviť, že nám menovite v tieto časy prvého budovania základov 

nášho nového bytia, alebo základnej správy porúchaného života cirkvi ani nezáleží tak 

veľmi na pestovaní vedy pre vedu, ako skôr na vychovávaní veriacich kazateľov – 

kňazov, na vzdelaní pevných evanjelicko-kresťanských charakterov“.30  

V tomto jubilejnom roku preto s vďakou myslíme na všetkých „zvečnelých“ 

teologických učiteľov, ktorí odišli na večnosť a ktorí sa tieto ciele vo svojom 

pôsobení snažili dosiahnuť. Svoju spomienku zároveň venujeme aj tým kolegom, ktorých 

ešte máme v živej pamäti a nebolo im dané dožiť sa tohto jubilea: Danielovi Veselému, 

Andrejovi Hajdukovi, Jánovi Grešovi, Igorovi Kiššovi a ďalším. V samom závere Osuského 

článku čítame slová, ku ktorým sa môžeme bez váhania priznať aj v súčasnosti:  

„Ťažko je aj vychovávať aj vedecky pracovať. Docielila teológia tento vytýčený cieľ? 

Boh sám nech súdi, dobrému dá vzrast, nedostatky odpustí, nahradí, mŕtvych oslávi, 

živým pomáha, Alma mater nech ochraňuje na slávu svoju, na blaho cirkvi a na 

rozkvet národa a vlasti“.31  

Z povedaného vyplýva, že po vzniku Slovenskej ev. a. v. teologickej akadémie roku 

1919, stáli pred akademickými a cirkevnými predstaviteľmi zhruba tri zásadné úlohy a 

ciele: 1) dosiahnuť uznanie vysokoškolského rázu Akadémie; 2) dosiahnuť jej pretvorenie 

na riadnu fakultu; 3) dosiahnuť jej pričlenenie do zväzku Univerzity Komenského. Prvý 

                                                           
30 Osuský, „Tridsať rokov našej teologickej vysokej školy,“ 408. 
31 Osuský, „Tridsať rokov našej teologickej vysokej školy,“ 408. 
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cieľ sa naplnil roku 1927, druhý roku 1934, tretí až v roku 1990. Rovnako dôležitou 

úlohou bolo získať vhodné budovy pre fakultu a teologický domov v stálom sídle. Tieto 

ciele sa plnohodnotne podarilo dosiahnuť až v roku 1999.32 
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32 S tematikou vývoja Evanjelickej bohosloveckej fakulty a slovenskej evanjelickej teológie a jej 

predstaviteľov po roku 1918 súvisia ďalšie články a práce autora; viď Peter Gažík. „Samuel Zoch 

a Teologická vysoká škola ev. a. v. cirkvi v Bratislave“, Testimonia Theologica 12, č. 2 (2018): 34-50; 

„Samuel Zoch a evanjelická teológia po roku 1919,“ Tvorba 29, č. 1 (2019): 12-17; „K problému vzťahu 

náboženstva a modernej doby v myslení Samuela Štefana Osuského,“ Tvorba 28, č. 3 (2018): 20-33; Samuel 
Štefan Osuský – moderný filozof náboženstva (Žilina: EDIS, 2012), 119, etc.; tiež Dušan Ondrejovič, 

„Ekumenická vízia v živote a diele Fedora Fridricha Ruppeldta,“ in Evanjelická teológia na prahu nového 
storočia. Zborník EBF UK v Bratislave (Žilina: EDIS, 2001), 162-165 etc. 


