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ÚVOD 
 

Milí študenti, váţení profesori, cives academici! 

 

Na začiatku nového akademického roka 2012 / 2013 vás všetkých srdečne vítam 

a pozdravujem týmto  zamyslením nad podstatou štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave.  

Ktorý zo zmyslov človeka je pre štúdium teológie najdôleţitejší? Martin Luther by 

odpovedal takto: „solae aures sunt organa Christiani hominis“ (WA 57 III, 222,7) – „jediným 

orgánom pre kresťanského človeka sú uši!“ Nie zrak, nie hmat, nie chuť, ani nie čuch, ale 

sluch! Pána Boha nemoţno vidieť, ani nahmatať. Moţno ho len počuť. Ale aj toto počúvanie 

má pre Luthera jasné črty. Nejde tu o načúvanie hlasu vo vnútri duše, či hlasu svedomia, ani 

o precítenie v srdci. S istotou môţeme počuť Boţí hlas len ušami. Môţeme ho počuť ako ţivý 

hlas zvestovaného slova Boţieho. 

K tomu, aby sme Boţie zjavenie v Písme Svätom mohli zvestovať iným ako ţivé 

slovo, vedie dlhá cesta. Treba sa prehrýzť cez štúdium biblických jazykov a cez exegézu 

biblických kníh: je to cesta od chápania procesu vzniku Biblie aţ po jej vplyv na ţivot cirkvi 

vo svete; je to putovanie k pochopeniu vyznaní viery kresťanskej cirkvi a jej vierouky, ako 

i pochopenie moţností praktickej aplikácie zvestovaného slova do rôznych ţivotných 

kontextov.  

Bez počutého oslovenia Boţieho a zasľúbenia, ktoré je nám zvestované nemôţe byť 

ani viera. Ako hovorí nemecký teológ Oswald Bayer (Martin Luthers Theologie, Tübingen: 

Mohr Siebeck, 2007, s. 15), nie je to tak, ţe viera uchopuje Boţie slovo, ale práve naopak: 

Boţie zasľúbenie tvorí vieru. Viera nie je pred Boţím slovom, ale slovo Boţie pred vierou. 

Aby bola viera, musíme najprv počúvať. Len ten, kto sa naučil počúvať, môţe byť veriaci 

a len veriaci môţe byť teo – lógom, tým, ktorý hovorí o Bohu. 

Nielen biblický obraz Márie sediacej pri nohách Pánových (Lk 10), ale aj obraz 

stredovekej univerzity je zaloţený na posolstve pozorného načúvania slovám Učiteľa - 

profesora. V posluchárňach poslucháči počúvajú prednášky. Mohli by sme parafrázovať 

známy výrok: „povedz mi čo počúvaš a ja ti poviem, koho poslúchaš“. Ak povieme teda, ţe 

uši sú najdôleţitejším orgánom teológa, tak to znamená, ţe štúdium na EBF UK je v prvom 

rade o pozornom počúvaní. Aj tohtoročná ponuka kurzov, ktoré nájdete v tejto ročenke svedčí 

o bohatej ponuke moţností na počúvanie, ktoré Vám budú ponúkané v akademickom roku 

2012/2013. 

Na našej krásnej fakulte vítam všetkých nových študentov, ale i tých, ktorí pokračujú 

v štúdiu. Všetkým študentom i pedagógom prajem dobrý sluch, aby sa mohli stať dobrými 

a ešte lepšími teológmi!   

 

 

 

 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

        dekan fakulty   
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FAKULTE 
 

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského je pokračovateľkou starších 

vysokoškolských inštitúcií: vysokoškolského teologického kurzu na Evanjelickom lýceu 

v Bratislave, Teologickej akadémie Uhorskej evanjelickej generálnej cirkvi a. v., Teologickej 

vysokej školy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (od roku 1921), Československej štátnej 

teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave (od roku 1934, zriadená zák. č. 69/34 Zb. 

a vládnym nariadením č. 210/34 Zb.). V roku 1939 bola fakulta premenovaná na Slovenskú 

evanjelickú bohosloveckú fakultu (zák. č. 168/40 Zb.). Zákonom č. 163/1990 Zb. o 

bohosloveckých fakultách bola pod názvom Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity 

Komenského začlenená do Univerzity Komenského v Bratislave. Jej vzťah k Univerzite 

Komenského v Bratislave je upravený Organizačným poriadkom univerzity (Vnútorný 

predpis UK č. 3/2007). Hlavným cieľom fakulty je poskytovať na základe vedeckého 

teologického bádania vysokoškolské doktorandské, magisterské a bakalárske štúdium 

potrebné pre cirkev a spoločnosť, a týmto spôsobom pripravovať jednak duchovných 

pracovníkov pre protestantské cirkvi, ktorých študenti na fakulte študujú, predovšetkým pre 

Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, ale rovnako tak aj pracovníkov s 

moţnosťou celospoločenského uplatnenia, predovšetkým v oblasti sociálnej práce a sluţby.  

Od roku 1999 sa Evanjelická bohoslovecká fakulta nachádza v novom komplexe budov 

na Bartókovej ulici. Novostavba fakulty poskytuje moderné priestory pre vzdelávaciu 

inštitúciu kampusového typu s prednáškovými miestnosťami, kniţnicou, Teologickým 

domovom pre študentov, aulou, ktorá zároveň slúţi ako bohosluţobný priestor a jedálňou. 

Tento moderný komplex budov postavila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku a je 92 % 

vlastníkom objektu. Prevádzka a správa fakulty sa realizuje na základe zmluvného vzťahu 

medzi Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku a Univerzitou Komenského v Bratislave. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta ponúka nasledovné študijné programy: 

Akreditované študijné programy 

 

- Evanjelická teológia:  5–ročné denné spojené magisterské štúdium (spojený 1. a 2. stupeň) 

Všeobecná charakteristika: evanjelická teológia je študijný odbor (ďalej len ŠO) zo sústavy 

študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 

ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 

131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať duchovnú sluţbu alebo sa 

pripraviť na pokračovanie v nadväzujúcom vysokoškolskom (doktorandskom) štúdiu. 

Študijný program evanjelická teológia sa v oblasti biblických vied zaoberá skúmaním 

biblických textov Starej a Novej zmluvy, ich historickým pochopením, ako aj hermeneutickou 

teóriou a praxou ich aplikácie pre dnešok. Skúma dejiny cirkvi a dejiny teologického 

myslenia za dve tisícročia existencie kresťanskej cirkvi. V systematickej teológii interpretuje 

aktualizujúcim spôsobom kresťanské učenie a etiku. V religionistike a filozofii sa zaoberá 

mimokresťanskými náboţenstvami a dejinami filozofického myslenia. V disciplínach 

praktickej teológie pripravuje študentov na praktickú činnosť farára, katechétu a pre prácu v 

diakonii. 
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-   Učiteľstvo náboţenskej výchovy v kombinácii: (3–ročné denné bakalárske štúdium 

s moţnosťou pokračovať v magisterskom stupni) 

 náboţenská výchova – nemecký jazyk a literatúra 

 náboţenská výchova – slovenský jazyk a literatúra  

 náboţenská výchova – anglický jazyk a literatúra  

 náboţenská výchova – história 

 náboţenská výchova – pedagogika 

 

Všeobecná charakteristika: študijný program učiteľstvo náboţenskej výchovy v kombinácii 

je realizovaný ako  dvojodborové  (medziodborové) štúdium, v ktorom sa kombinuje študijný 

program odboru učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so študijným 

programom odboru učiteľstvo akademických predmetov. Cieľom štúdia je získanie učiteľskej 

aprobácie na vyučovanie evanjelickej náboţenskej výchovy a ďalšieho predmetu (nemecký 

jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk, história, pedagogika) na základných a stredných 

cirkevných a štátnych školách. Predmety potrebné na získanie aprobácie na vyučovanie 

evanjelickej náboţenskej výchovy sa študujú na EBF UK, predmety potrebné na získanie 

aprobácie v druhom predmete a na získanie pedagogickej spôsobilosti sa študujú na 

Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na základe vzájomnej dohody. 

Študenti absolvujú určený výber kurzov zo študijného programu evanjelická teológia, ktoré sú 

však vzhľadom na budúcu pedagogicko-katechetickú činnosť učiteľa náboţenstva primerane 

redukované.  

 

- Učiteľstvo náboţenskej výchovy v kombinácii: (2-ročné denné magisterské štúdium 

v uvedených kombináciách nadväzujúce na 3-ročné bakalárske štúdium) 

  

 náboţenská výchova – nemecký jazyk a literatúra 

 náboţenská výchova – slovenský jazyk a literatúra  

 náboţenská výchova – anglický jazyk a literatúra  

- Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc  (3–ročný  bakalársky študijný 

program, denná aj externá forma štúdia) 

Všeobecná charakteristika: štúdium evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc 

na EBF UK ako bakalárskeho študijného programu v rámci odboru evanjelická teológia je 

novou moţnosťou pre získanie teologicky zdôvodneného a sociálne angaţovaného vzdelania 

na EBF UK. Tento všeobecný cieľ sa dosahuje získaním vedomostí v tomto študijnom 

programe, ktorý poskytuje program zostavený z vybratých disciplín odboru evanjelickej 

teológie a disciplín pedagogických, špeciálne pedagogických a sociálnej sluţby. Týmto 

spôsobom sa základná teologická odbornosť, ktorú poskytuje EBF UK v svojom programe 

evanjelická teológia aplikuje v sociálno-diakonickej oblasti. Zároveň dochádza k odbornej 

komunikácii evanjelickej teológie s odbormi, ktoré sa venujú pochopeniu a zvládnutiu 

sociálnych kríz, do ktorých sa občania dostávajú z rôznych individuálne i spoločensky 

podmienených dôvodov. Tieto ciele sa dosahujú štúdiom vybraných kurzov z programu 

evanjelickej teológie tak, aby sa v odporúčanom zaradení týchto kurzov v rámci kreditného 

štúdia dali navštevovať tieto disciplíny spolu s poslucháčmi iných študijných programov EBF 

UK. Pokiaľ ide o disciplíny, ktoré sa týkajú oblasti všeobecnej a špeciálnej pedagogiky a 

sociálnych sluţieb a poradenstva, tieto kurzy prednáškového a seminárneho charakteru 

absolvujú študenti na EBF UK pod vedením pedagógov fakúlt Univerzity Komenského, ktorí 

majú pre tieto oblasti odbornosť.  
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- Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (2 - ročný magisterský 

študijný program, denná aj externá forma štúdia) 

Všeobecná charakteristika: študijný program evanjelická teológia so zameraním na riadenie 

sociálnej pomoci na EBF UK nadväzuje na bakalársky stupeň študijného programu 

evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, pri ktorom došlo k spolupráci 

odborníkov v oblasti špeciálnej pedagogiky a psychológie, sociálnej práce, ošetrovateľstva s 

teologickými spolupracovníkmi fakulty. Navrhovaný druhý, magisterský, stupeň vzniká 

spoluprácou s pracovníkmi pôsobiacimi na Fakulte manaţmentu UK. Tak vzniká odbornosť 

pre organizáciou a riadenie sluţieb sociálnej pomoci v celej šírke ako ich definuje platný 

Zákon o sociálnej pomoci SR (č. 195/1998). Program logicky dotvára druhým stupňom 

vysokoškolské vzdelávanie na EBF UK v oblasti charitatívnej pomoci pre potreby slovenskej 

spoločnosti. V rámci druhého stupňa zároveň dochádza k vyuţitiu skúseností odborného 

vzdelávania z európskeho a globálneho kontextu. Program bol zostavený v konzultáciách s 

odborníkmi z USA a Nemecka. V programe dochádza priamo k vyuţitiu skúseností 

odborníkov z organizácie európskeho charakteru - Spoločnosti pre interkultúrnu pastorálnu 

starostlivosť a poradenstvo (Society for intercultural pastoral care and counselling) so sídlom 

v Düsseldorfe. Uchádzačmi sa môţu stať absolventi bakalárskeho programu evanjelická 

teológia so zameraním na sociálnu pomoc na EBF UK alebo absolventi iného príbuzného 

študijného programu. 

- Rigorózne konanie (ThDr.) 

Absolventi vysokoškolského štúdia, ktorí získali akademický titul magister v študijnom 

odbore 2.1.14. evanjelická teológia alebo v príbuznom študijnom odbore, môţu vykonať 

rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.  

Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce  sa vykonáva podľa Vnútorného predpisu č. 

6/2011 Smernica dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty univerzity Komenského, Zásady 

rigorózneho konania Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

a v súlade s § 53 ods. 8 a 9, § 63 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Doktorandské denné a externé štúdium (PhD.) 

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na 

získanie poznatkov zaloţených na súčasnom stave vedeckého teologického poznania a najmä 

na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého teologického bádania 

a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti teologickej vedy. Absolventi doktorandského 

študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Doktorandské 

štúdium sa vykonáva na Evanjelickej bohosloveckej fakulte podľa Vnútorného predpisu č. 

2/2011 Smernica dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty univerzity Komenského, 

Organizácia doktorandského štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave a v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI UNIVERZITY 

KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 

 

REKTOR 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

e-mail: karol.micieta@rec.uniba.sk  

 

PROREKTORI 

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

e-mail: dusan.mesko@rec.uniba.sk  

 

Prorektor pre rozvoj 

doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. 

e-mail: ivan.ostrovsky@rec.uniba.sk 

 

Prorektorka pre legislatívu 

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

e-mail: maria.patakyova@rec.uniba.sk 

Prorektor pre vzdelávaciu činnosť 

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

e-mail: Jan.Pekar@rec.uniba.sk 

 

Prorektor pre medzinárodné vzťahy 

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 

e-mail: ludomir.slahor@rec.uniba.sk 

 

Prorektor pre informačné technológie 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

e-mail: jan.turna@rec.uniba.sk 

 

Adresa: Rektorát UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16 

02/59244111- ústredňa, http://www.uniba.sk  
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mailto:ivan.ostrovsky@rec.uniba.sk
mailto:maria.patakyova@rec.uniba.sk
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KVESTORKA 

 

Ing. Mária Záthurecká  

Tel: (02) 5292 1197, (02) 59244 246 

e-mail: maria.zathurecka@rec.uniba.sk 

 

 

VYBRANÉ ÚTVARY REKTORÁTU UK 

 

 Útvar hlavného kontrolóra 

JUDr. Marta Partlová 

e-mail: marta.partlova@rec.uniba.sk 

tel: (02) 59244 115 

 

Oddelenie študijných vecí 

PhDr. Emília Hrušovská, vedúca  

e-mail: emilia.hrusovska@rec.uniba.sk 

tel: (02) 59244 339 

 

Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia 

PhDr. Adriana Csölleyová, vedúca 

e-mail: adriana.csolleyova@rec.uniba.sk 

tel: (02) 59244 446 

 

Oddelenie medzinárodných vzťahov 

Mgr. Magdaléna Belková, vedúca OMV 

e-mail: magdalena.belkova@rec.uniba.sk 

tel: +421 2  59244 443  

 

Oddelenie legislatívy 

JUDr. Eva Takáczová 

e-mail: eva.takaczova@rec.uniba.sk 

tel: (02) 59244 567 

 

Oddelenie rozvoja 

Ing. arch. Zuzana Dorogiová  

e-mail: zuzana.dorogiova@rec.uniba.sk 

tel: (02) 59244  616  

 

Oddelenie vzťahov s verejnosťou 

PhDr. Andrea Kučerová 

e-mail: andrea.kucerova@rec.uniba.sk 

tel: (02) 59244  355 

mailto:maria.zathurecka@rec.uniba.sk
mailto:marta.partlova@rec.uniba.sk
mailto:emilia.hrusovska@rec.uniba.sk
mailto:adriana.csolleyova@rec.uniba.sk
mailto:magdalena.belkova@rec.uniba.sk
mailto:eva.takaczova@rec.uniba.sk
mailto:zuzana.dorogiova@rec.uniba.sk
mailto:zuzana.dorogiova@rec.uniba.sk
mailto:andrea.kucerova@rec.uniba.sk
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DEKAN:  Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

   

  

  

  

PRODEKANI: ThDr. Dávid Benka, PhD. 

   prodekan pre vedu, zahraničné styky  a rozvoj 

 

   Mgr. Milan Jurík, PhD. 

   prodekan pre vzdelávaciu činnosť   
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AKADEMICKÉ ORGÁNY FAKULTY 
 

 

VEDECKÁ RADA FAKULTY 

  

  

Predseda: 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD. (z titulu funkcie dekana) 

 

Členovia:  

prof. ThDr. Juraj Bándy  

Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo  

doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD. 

doc. Mgr. art. Anna Predmerská - Zúriková 

Mgr. František Ábel, PhD.  

ThDr. Dávid Benka, PhD. (z titulu funkcie prodekana) 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.  

Mgr. Milan Jurík, PhD. (z titulu funkcie prodekana) 

PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.  

 

Odborníci z praxe              

PhDr. Miloš Klátik, PhD.  

Ing. Ján Huba, riaditeľ Evanjelickej diakonie  

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.        

doc. Ing. Helena Nízka, PhD.  

 

              

AKADEMICKÝ SENÁT 

  

Predseda:   

doc. Mgr. art. Anna Predmerská - Zúriková 

 

Podpredseda: 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.  

Ľubomír Vyšný 

                               

Členovia: 

Dr.h.c. prof. ThDr.  Július Filo  

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

Mgr. František Ábel, PhD. 

Mgr. Marek Neština, PhD. 

Radim Pačmár 

Jakub Pavlús 
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PORADNÉ ORGÁNY DEKANA 
 

VEDENIE FAKULTY 

  

Vedenie fakulty je uţším poradným orgánom dekana, zloţeným z prodekanov, tajomníka 

fakulty a predsedu akademického senátu. 

  

 

DEKANÁT EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY UK 

B a r t ó k o v a  u l .  8 ,  8 1 1  0 2  B r a t i s l a v a  1  
  

Dekan: Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

Telefón: 02/67288 253 

e-mail: batka@fevth.uniba.sk 

 

Prodekani: ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Telefón: 02/67288 255 

benkad@fevth.uniba.sk   

 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

Telefón: 02/67288 254 

e-mail: jurik@fevth.uniba.sk  

 
Tajomník fakulty:  Mgr. Teodora Kosturková 

Telefón: 02/67288 257 

e-mail: kosturkova@fevth.uniba.sk 

Sekretariát: Ľubica Černá 

Fax: 02/62 80 39 51 

Telefón: 02/672 88 250 

e-mail: sd@fevth.uniba.sk  

alebo cerna@fevth.uniba.sk 

 

Ekonomické oddelenie: Ing. Katarína Sebíňová 

e-mail: sebinova@fevth.uniba.sk 

Telefón: 02/672 88 256 

 

Jana Kozáková 

e-mail: kozakova@fevth.uniba.sk  

 

Študijné oddelenie: Jana Mokošová 

Telefón: 02/672 88 159 

e-mail mokosova@fevth.uniba.sk 

 

Vrátnica: Telefón: 02/672 88 020 

               02/628 03 938 

mailto:batka@fevth.uniba.sk
mailto:benkad@fevth.uniba.sk
mailto:jurik@fevth.uniba.sk
mailto:kosturkova@fevth.uniba.sk
mailto:sd@fevth.uniba.sk
mailto:cerna@fevth.uniba.sk
mailto:sebinova@fevth.uniba.sk
mailto:mokosova@fevth.uniba.sk
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Kniţnica: Mgr. Ján Badura, MLIS  – vedúci kniţnice  

Telefón: 02/672 88 050 

e-mail: badura@fevth.uniba.sk  

 

Mgr. Vlastislav Svoboda 

Telefón: 02/672 88 050 

e-mail: svoboda@fevth.uniba.sk  

 

Správca objektu: Ľuboš Hradský 

Telefón: 02/672 88 001  

Fax: 02/ 62 80 39 45 

e-mail: hradsky@fevth.uniba.sk  

                

Teologický domov ECAV 

pri EBF UK 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

duchovný správca 

Telefón: 02/672 88 002 

e-mail: jurik@fevth.uniba.sk 

e-mail: spirituali@fevth.uniba.sk 

 

Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD. 

e-mail: valko-kristakova@fevth.uniba.sk  

e-mail: spirituali@fevth.uniba.sk  

 

 

 

 

SLUŢBY BOŢIE  
  

Sluţby Boţie sa konajú počas vyučovania v zimnom a letnom semestri akademického roka 

2012/2013 vţdy v stredu o 11.00 hod. v aule EBF UK. Všetci študenti, pedagógovia 

a zamestnanci sú na akademických sluţbách Boţích vítaní. 

HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY 
 

EBF UK organizuje podľa plánu zostaveného na príslušný študijný rok hosťovské prednášky 

zahraničných a domácich odborníkov z oblasti teológie a spoločenských vied.  

 

 

mailto:badura@fevth.uniba.sk
mailto:svoboda@fevth.uniba.sk
mailto:predmersky@fevth.uniba.sk
mailto:jurik@fevth.uniba.sk
mailto:spirituali@fevth.uniba.sk
mailto:valko-kristakova@fevth.uniba.sk
mailto:spirituali@fevth.uniba.sk
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HARMONOGRAM  ŠTÚDIA 
 

Výučba  zimný semester: 17. 09. 2012     - 14. 12. 2012 

Skúškové obdobie 
17. 12. 2012 

07. 01. 2013 
- 

21. 12. 2012 

08. 02. 2013 

Doktorandské skúšky 04. 02. 2013 - 08. 02. 2013 

Výučba letný semester: 11. 02. 2013 - 17. 05. 2013 

Skúškové obdobie 20. 05. 2013 - 28. 06. 2013 

Doktorandské skúšky 24. 06. 2013 - 28. 06. 2013 

Štátne záverečné skúšky  03. 06. 2013 - 14. 06. 2013 

Štátne skúšky – opravný 

a náhradný termín 
19. 08. 2013 - 30. 08. 2013 

 

Upozornenie:  

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. 

Preto nie je moţné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom 

roku! 

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa uskutoční 17. septembra 2012 o 11: 00 

hod. v Aule UK.  

Slávnostné otvorenie akademického roka EBF UK (Veni Sancte): 22. septembra 2012 vo 

Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici o 9:30 hod.  

 

Termíny zápisu študentov doktorandského štúdia 

Evanjelická teológia  
1. ročník – denná a externá 

forma 
  3. 9.      9.00 – 12:00  

Evanjelická teológia  
vyššie ročníky - denná 

forma 
 10. 9.     9.00 – 12:00  

Evanjelická teológia  
vyššie ročníky - externá 

forma  
 11. 9.     9.00 – 12.00  

 

Termíny zápisu študentov bakalárskeho a magisterského štúdia 

Študijný program Ročník a forma štúdia Dátum  a miesto zápisu 

Všetky študijné programy 1. ročník   3. 9. o 13:00  

Evanjelická teológia 2. - 5. ročník 10. 9.     8:00 - 15:00  

Učiteľstvo náboţenskej výchovy  2. - 3. ročník 10. 9.     8:00 - 15:00 

Evanjelická teológia so 

zameraním na sociálnu pomoc 

2. - 3. ročník  

denná aj externá forma 
10. 9.     8:00 - 15:00  

Evanjelická teológia so 

zameraním na riadenie sociálnej 

pomoci  

2. ročník  

denná aj externá forma 

10. 9.     8:00 - 15:00  

 

Termín písomného potvrdenia zapísaných predmetov na študijnom oddelení (vytlačenie  

a podpísanie Protokolu o štúdiu): 1. – 12. októbra 2012, aţ po uzavretí systému AIS2. 
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Ubytovanie v Teologickom domove: 

od 3. septembra 2012 od 8:30 – 15:30 hod. len v pracovných dňoch 

 

Intenzívne kurzy sa ako súčasť vyučovacieho procesu v študijnom programe Evanjelická 

teológia uskutočnia v dňoch 10. – 14. septembra 2012 podľa nasledovného rozpisu:   

   1. ročník – Intenzívny kurz gréčtina 

   2. ročník – Intenzívny kurz hebrejčina 

   3. ročník – Intenzívny kurz katechetiky 

   4. ročník – Intenzívny kurz liturgiky 

   5. ročník – Intenzívny kurz pastorálky  

Diplomové a bakalárske záverečné práce: 

Na tému záverečnej práce sa študenti prihlasujú v akademickom systéme AIS2 po 

predchádzajúcej konzultácii so školiteľom. Školiteľ následne študenta akceptuje. 

Školiteľom akceptovaný študent si vytlačí prihlášku z AIS2 a odovzdá do určeného termínu 

na študijnom oddelení. 

 

Termíny pre nahlásenie výberu témy sú podľa jednotlivých stupňov štúdia nasledovné:  

 

Študijné programy bakalárskeho stupňa:    

najneskôr v posledný deň výučbovej časti 4. semestra štúdia 

 

Študijné programy magisterského stupňa:                                

najneskôr v posledný deň výučbovej časti 1. semestra štúdia 

 

Spojený magisterský študijný program: 
najneskôr v posledný deň výučbovej časti 7. semestra štúdia 

 

Termín odovzdania záverečnej (diplomovej a bakalárskej) práce: do 12. apríla 2013 

 

Záverečná práca sa povaţuje za predmet a jej hodnotenie určuje vedúci práce v poslednom 

semestri štúdia. Ak je hodnotenie v rozsahu A aţ E, tak sa za ňu prideľujú kredity a je prijatá 

na obhajobu. Základnou podmienkou a zároveň predpokladom toho, aby študent mohol 

vykonať štátnu skúšku je úspešné absolvovanie predmetu „Záverečná  práca“, to znamená 

odovzdanie záverečnej práce a jej ohodnotenie v rozsahu A aţ E.  
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PRACOVISKÁ EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ 

FAKULTY  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 

 

1. KATEDRA STAREJ ZMLUVY 

 

Vedúci katedry: prof. ThDr. Juraj Bándy 

Inaugurovaný v odbore: evanjelická teológia 

Tel.: 02/67288 264 

bandy@fevth.uniba.sk  

Vyučujúci: prof. ThDr. Juraj Bándy 

Inaugurovaný v odbore: evanjelická teológia 

 doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

Habilitovaná v odbore: evanjelická teológia 

 ThDr. Dávid Benka, PhD.  

  

Interní doktorandi: Mgr. Anna Moncoľová  

     

2.  KATEDRA NOVEJ ZMLUVY 

  

Vedúci katedry: Mgr. František Ábel, PhD. 

Tel.: 02/67288 265 

abel@fevth.uniba.sk 

 

Vyučujúci: Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

  Mgr. František Ábel, PhD. 

 

3. KATEDRA  SYSTEMATICKEJ  TEOLÓGIE A DEJÍN 

  

Vedúci katedry: Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

Tel.: 02/67288 266 

batka@fevth.uniba.sk 

 

Vyučujúci: Mgr. Ľubomír Batka, PhD.  

 PhDr. Miloš Klátik, PhD. 

 Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

  

Interní doktorandi: Mgr. Ján Badura, MLIS 

 Mgr. Anna Mária Benková 

 Mgr. Adriána Biela 

 Mgr. Michaela Poschová 

  

 

 

 

 

 

mailto:bandy@fevth.uniba.sk
mailto:abel@fevth.uniba.sk
mailto:batka@fevth.uniba.sk
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 4. KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE 

   
Vedúci katedry: 

  

  

Dr.h.c. prof. ThDr.  Július Filo  

Inaugurovaný v odbore: evanjelická teológia  

Tel.: 67288 267 

filo@fevth.uniba.sk 

Vyučujúci: 

  

Dr.h.c. prof. ThDr.  Július Filo  

Inaugurovaný v odbore: evanjelická teológia 

Mgr. Jozef Benka, PhD.  

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

Mgr. Miroslav Hvoţďara, PhD. 

PaedDr. Ladislav Alberty, CSc.    

Externí spolupracovníci: prof. PhDr. Ladislav Poţár, CSc.                                 

doc. PhDr. Helena Čertíková                                        

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.                                  

doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.                                 

PhDr. Elena Brozmannová                                           

PhDr. Peter Pavlis, CSc.                                               

PaedDr. Kamila Brániková                                           

PhDr. Anna Czániková                     

doc. Ing. Emília Papulová, PhD.                                   

doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc.                       

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.                                 

doc. Ing.  Helena Nízka, PhD.                                      

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, PhD.                        

Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.                 

Mgr. Štefánia Fešková, PhD. 

Ing. Vincent Karovič, PhD. 

Ing. Zuzana Stoličná, PhD. 

ThDr. Miriam Prášilová 

Mgr. Eva Oslíková 

  

Externí doktorandi: Mgr. Eva Oslíková 

 Mgr. Slavomír Sabol 

 Mgr. Ing. Slavomír Slávik 

ThDr. Magdaléna Ševčíková 

 

5. INŠTITÚT CIRKEVNEJ HUDBY 

  

 Vedúci inštitútu:  doc. Mgr. art. Anna Predmerská - Zúriková  

Habilitovaná v odbore: Hudobné umenie 

Tel.: 02/67288 154  

predmerska@fevth.uniba.sk 

 

Umeleckí pracovníci: doc. Mgr. art. Anna Predmerská - Zúriková 

 Mgr. art. Katarína Juríková 

  Jana Feketeová 

  

 

mailto:filo@fevth.uniba.sk
mailto:predmerska@fevth.uniba.sk
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6. INŠTITÚT KONTEXTUÁLNEJ TEOLÓGIE  

   

Vedeckí pracovníci:  doc. ThDr. Peter Gaţík 

Habilitovaný v odbore: evanjelická teológia 

 PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 

 Mgr. Marek Neština, PhD.  

Interní doktorandi: Mgr. Štefan Panuška 
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PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PREDMETOV 
 

1. Katedra Starej zmluvy 
              

Ident.  číslo Názov predmetu Pedagóg Forma 
Druh kurzu  

(P-PV-V)  

E-SZ 100 Úvod do Starej zmluvy Horňanová P P (pre EVT) 

E-SZ 200 Dejiny Izraela  D. Benka P P (pre EVT, NV-Bc.) 

E-SZ 301 Hebrejčina I.  
Horňanová 

D. Benka 
P/C P (pre EVT) 

E-SZ 302 Hebrejčina II.  
Horňanová 

D. Benka 
P/C P (pre EVT) 

E-SZ 401 
Exegéza Starej zmluvy I.  

(Tóra) 
Bándy P P (pre EVT) 

E-SZ 402 
Exegéza Starej zmluvy II.  

(N
e
bíím) 

Horňanová, Bándy P PV 

E-SZ 403 
Exegéza Starej zmluvy III. 

 (K
e
túbím) 

Bándy, Bándy P PV 

E-SZ 500 Teológia Starej zmluvy Bándy P P (pre EVT) 

 E-SZ 501 
Vybrané kapitoly  

z teológie Starej zmluvy 
 Bándy  P P (pre NV- Mgr.) 

E-SZ 303 Cvičenia z hebrejčiny I. 
Horňanová 

D. Benka 
C PV 

E-SZ 304 Cvičenia z hebrejčiny II. 
Horňanová 

D. Benka 
C PV 

E-SZ 305 Cvičenia z hebrejčiny III. 
Horňanová 

D. Benka 
C V 

E-SZ 306 Cvičenia z hebrejčiny IV. 
Horňanová 

D. Benka 
C V 

E-SZ 601 Biblospyt Starej zmluvy D. Benka P P (pre NV-Bc.a ES) 

E-SZ x* 
Semináre (podľa aktuálnej 

ponuky) 

Bándy, Horňanová, 

D. Benka 
S PV 

E-EB 405 Seminár k záverečnej práci 1 Bándy, Horňanová, 

D. Benka 

S PV 

E-EB 406 Seminár k záverečnej práci 2 Bándy, Horňanová,  

D. Benka 

S PV 

E-EB 407 Seminár k záverečnej práci Bc Bándy, Horňanová, 

D. Benka 

S PV 

E-EB 800 Záverečná prác Bc. Bándy, Horňanová, 

D. Benka 

 PV 

E-EB 900 Záverečná prác Mgr. Bándy, Horňanová, 

D. Benka 

 PV 

 

* aktuálna ponuka seminárov bude zverejnená v septembri 2012. 

x - poradové číslo jednotlivých seminárov podľa počtu, respektíve tém, ktoré pripraví katedra    

   v príslušnom akademickom roku.  
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2. Katedra Novej zmluvy 

 

Ident.  číslo Názov predmetu Pedagóg Forma 
Druh kurzu  

(P-PV-V) 

E-NZ 101 Gréčtina 1  Prostredník P P 

E-NZ 102 Gréčtina 2 Prostredník P P 

E-NZ 210 Úvod do Novej zmluvy Ábel P P 

E-NZ 220 Dejiny novozmluvnej doby Ábel P P (pre EVT) 

E-NZ 250 Exegéza NZ 1 

Synoptické evanjeliá 

Prostredník 
P P 

E-NZ 251 Exegéza NZ 2 

Evanjelium podľa Jána 

Ábel 
P P 

E-NZ 260 Exegéza NZ 3 

Pavlove listy 1 

Ábel 
P PV (E-NZ 261) 

E-NZ 261 Exegéza NZ 4 

Pavlove listy 2 

Ábel 
P PV (E-NZ 260) 

E-NZ 262 Exegéza NZ 5  

Katolícke listy  

Ábel 
P P 

E-NZ 270 Ţivot Jeţiša Prostredník P P (pre RSP) 

E-NZ 300 Teológia Novej zmluvy 1 

Jeţišova teológia 

Prostredník 
P P 

E-NZ 310 Teológia Novej zmluvy 2 

Pavlova teológia 

Ábel 
P P 

E-NZ-311 Etika Novej zmluvy Prostredník P P (pre ES) 

E-NZ-312 Vybrané kapitoly  

z teológie Novej zmluvy 

Prostredník 
P 

P (NV-Bc.) 

 

E-NZ 401 Kurzorické čítanie gréckeho 

textu NZ 1 

Ábel 
C PV (E-SZ 303, E-CD 103) 

E-NZ 402 Kurzorické čítanie gréckeho 

textu NZ 2 

Ábel 
C PV (E-SZ 304, E-CD 104) 

E-NZ 403 Biblospyt Novej zmluvy Prostredník P P (NV-Bc. a RSP) 

E-NZ x* 
Semináre (podľa aktuálnej 

ponuky) 

domáci a 

zahraniční 

pedagógovia 

S PV 

E-EB 405 Seminár k záverečnej práci 1 Ábel  

Prostredník 

S PV 

E-EB 406 Seminár k záverečnej práci 2 Ábel  

Prostredník 

S PV 

E-EB 407 Seminár k záverečnej práci 

Bc. 

Ábel  

Prostredník 

S PV 

E-EB 800 Záverečná práca Bc. Ábel  

Prostredník 

 PV 

E-EB 900 Záverečná práca Mgr. Ábel  

Prostredník 

 PV 

E-NZ-103 Cvičenia z gréčtiny 1 Ábel  

Prostredník 

C V 

E-NZ-104 Cvičenia z gréčtiny 2 Ábel  

Prostredník 

C V 

 

* aktuálna ponuka seminárov bude zverejnená v septembri 2012. 

x - poradové číslo jednotlivých seminárov podľa počtu, respektíve tém, ktoré pripraví katedra     

   v príslušnom akademickom roku.  
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3. Katedra systematickej teológie a dejín 
 

 

Ident. číslo Názov Pedagóg Forma 
Druh kurzu  

(P-PV-V) 

E-ST 100 Úvod do systematickej teológie Klátik P P 

E-ST 200 Teológia symbolických kníh   Batka P P 

    E-ST 300 Symbolika – ekumenika Klátik P 
P (pre EVT) 

 

E-ST 400 Dogmatika 1 Batka P P 

E-ST 410 Dogmatika 2 Batka P P 

E-ST 420 Dogmatika 3 Klátik P P 

E-ST 428 Základné problémy bioetiky Batka S V 

E-ST 500 Etika Klátik P P 

E-CD 101 Všeobecné cirkevné dejiny 1 Hanus P      P (EVT, NV- Bc., ES) 

E-CD 102 Všeobecné cirkevné dejiny 2   Hanus  P P (EVT, NV- Bc., ES) 

E-CD 160 Historiografia cirkevných dejín Hanus S PV( EVT) 

E-CD 200 Evanjelická reformácia Hanus P P (EVT, NV- Bc., ES) 

E-CD 150 Dejiny kresťanstva na Slovensku Hanus P P (EVT, NV- Bc., ES) 

E-CD 250 Dejiny dogiem Hanus P P (EVT) 

E-CD 001 

Vybrané kapitoly z dejín a kultúry 

kresťanstva v Uhorsku so 

špeciálnym zreteľom na Slovensko 

Hanus P V 

E-CD 002 

Teologické princípy slovenskej 

časti ECAV v Uhorsku 

 v 2. polovici 19.storočia 

Hanus S V 

E-ST x* 
Semináre (podľa aktuálnej 

ponuky) 

Batka, Hanus, 

Klátik 
S PV 

E-EB 405 Seminár k záverečnej práci 1 
Batka, Hanus, 

Klátik 
S PV 

E-EB 406 Seminár k záverečnej práci 2 
Batka, Hanus, 

Klátik 

 

S 

 

PV 

E-EB 407 Seminár k záverečnej práci Bc. 
Batka, Hanus, 

Klátik 
S PV 

E-EB 800 Záverečná práca Bc. 
Batka, Hanus, 

Klátik 
 PV 

E-EB 900 Záverečná práca Mgr. 
Batka, Hanus, 

Klátik 
 PV 

 

* aktuálna ponuka seminárov bude zverejnená v septembri 2012. 

x - poradové číslo jednotlivých seminárov podľa počtu, respektíve tém, ktoré pripraví katedra     

   v príslušnom akademickom roku.  
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4. Katedra praktickej teológie 

 

Ident. číslo Názov predmetu Pedagóg Forma 
Druh kurzu  

(P-PV-V) 

E-PT 210 Základy pastorálky Filo P P (EVT, ES, NV- Bc.) 

E-PT 220 Aplikovaná hermeneutika Jurík P P (EVT, NV) 

E-PT 230 Liturgika Filo P P (pre EVT) 

E-PT 234 Zborová diakonia Filo  P P (pre ES) 

E-PT 240 Diakonika Filo P P (EVT) 

E-PT 241 Psychologická propedeutika Fešková P P (pre ES) 

E-PT 242 Teologické základy diakonie Filo  P P (pre ES) 

E-PT 403 Seminár k teológii diakonie  Jurík S PV (E-PT 404) 

E-PT 243 Dejiny diakonie a vnútornej 

misie 
Jurík P 

P (pre ES) 

PV (pre RSP) 

E-PT 244 Diakonát ako úrad v cirkvi Filo  P P (pre ES) 

E-PT 245  Seminár k diakonátu Filo  S V (pre ES) 

E-PT 246 Problematika ústavnej 

diakonie 
Filo  P 

P (pre ES) 

PV (pre RSP) 

E-PT 346  Seminár ústavnej diakonie Filo S V (pre ES) 

E-PT 247 Organizácia a právne 

predpoklady sociálnej práce 

v SR a EÚ 

Filo  P P (pre ES) 

E-PT 250 Cirkevné právo Filo P P (EVT) 

E-PT 260 Katechetika Benka P P (EVT, NV a ES) 

E-PT 261 Pedagogika 1 Tamášová P P (EVT a ES) 

E-PT 262 Pedagogika 2 Tamášová P P (EVT) 

E-PT 263 Pedagogika 3 Tamášová P P (EVT) 

E-PT 270 Homiletika Benka P P (EVT) 

E-PT 280 Misiológia Hvoţďara 
P V 

E-PT 290 Cirkevná agenda Hvoţďara P P (EVT) 

E-PT 311 Praktikum pastorálky 1 Jurík C P (pre EVT, NV a ES) 

E-PT 312  Praktikum pastorálky 2 Jurík C P (pre EVT, NV a ES) 

E-PT 313 Praktikum pastorálky 3 Jurík  C P (pre EVT – ord., a ES) 

E-PT 331 Liturgikum 1 Hvoţďara C P (pre EVT  ord.) 

E-PT 332 Liturgikum 2 Hvoţďara C P (pre EVT - ord.) 

E-PT 361 Katechetikum 1 Benka  

Jurík  

  

C 

P (pre EVT - ord. a NV) 

PV (pre EVT, E-PT 

371) 

E-PT 362 Katechetikum 2  Benka, Jurík  C P (pre EVT - ord. a NV) 

E-PT 363 Katechetikum 3  Benka  

  C 

P (pre EVT - ord. a NV) 

PV (pre EVT, E-PT 

373) 

E-PT 364 Katechetikum 4   Benka C P (pre EVT – ord. a NV) 

E-PT 371 Homiletikum 1  Benka, Jurík 

 
C 

P (pre EVT - ord.) 

PV (pre EVT, E-PT 

361) 

E-PT 372 Homiletikum 2  Benka, Jurík C P (pre EVT - ord.) 

E-PT 373 Homiletikum 3  Benka, Jurík  

C 

P (pre EVT - ord.) 

PV (pre EVT, E-PT 

363) 
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E-PT 374 Homiletikum 4 Benka, Jurík  C P (pre EVT - ord.) 

E-PT 375 Homiletikum 5 Filo, Benka C P (pre EVT  ord.) 

E-PT 376 Homiletikum 6 Filo, Benka C P (pre EVT ord.) 

E-PT 377 Základy rétoriky Čertíková P V (pre EVT – ord.) 

E-PT 380 Didaktika vyučovania 

náboţenstva 

Benka, Jurík  
P 

P (pre EVT - ord. a NV) 

P pre DPŠ 

E-PT 456 Seminár k dejinám diakonie 

a vnútornej misie  

Jurík  S PV (E-PT 409, E-PT 

003) 

E-PT 003 Seminár - psychológia Fešková S PV (E-PT 456,E-PT409) 

E-PT 457 Seminár zborovej diakonie Jurík S PV (E-PT 408) 

E-PT 408 Seminár sociálnych vied Alberty  S PV (E-PT 407) 

E-PT 404 Seminár z pedagogiky 1 Tamášová S PV (E-PT 403) 

E-PT 409 Seminár z pedagogiky 2 Tamášová S PV (E-PT 456, E-PT 

003) 

E-PT 410 Seminár - prax Filo, Alberty, Jurík  S P (pre ES) 

E-PT 510 Techniky komunikácie Alberty  P P (len pre ES) 

E-PT 520 Základy vývinovej 

psychológie 

Brozmanová  P P (pre EVT - ord. a ES) 

P pre DPŠ 

E-PT 521 Základy psychológie 

postihnutých 

Poţár  
P P (pre ES) 

E-PT 530 Sociálna psychológia Fešková P P (pre ES) 

E-PT 540 Literatúra pre deti – tvorivé 

čítanie 

Tkáčiková  P 
V (pre ES) 

E-PT 560 Sociálna pedagogika Alberty  P V (pre ES) 

E-PT 570 Technická tvorivosť – 

pracovná výchova 

Pavlis  P V (pre ES) 

E-PT 580 Sociálna práca Krupa   P (pre ES) 

E-PT 590 Pedagogika sociálne 

a emocionálne narušených 

Fešková P P (pre ES) 

E-PT 600 Sociálna patológia Alberty  P V (pre ES) 

E-PT 610 Sociálno-právna ochrana detí a 

mládeţe 

Alberty  P P (pre ES) 

E-PT 620 Špeciálne pedagogické 

poradenstvo a sluţby 

Pavlis  P P (pre ES) 

E-PT 630 Tvorba špeciálnych 

výchovných programov 

Alberty  S P (pre ES) 

E-PT 640 Pracovná terapia Pavlis  P P (pre ES) 

E-PT 650 Výtvarné techniky Gregušová C V 

E-PT 660 Náhradná výchova Brániková  P P (pre ES) 

E-PT 670 Malé skupiny v diakonickej 

sluţbe 

Fešková  

C 
P (pre ES) 

E-PT 680 Exkurzia a stáţe v 

zariadeniach 

Brániková, Filo  C 
P (pre ES) 

E-PT 691 Základy opatrovateľstva Czániková  P + C P (pre ES) 

E-PT 700 Vzdelávanie v pastorálno-

psychologickej supervízii 1 

(základné situácie) 

Filo, Oslíková, Prášilová   P/S 

P (pre RSP) 

E-PT 710 Vzdelávanie v supervízii 2 

(Osobná supervízia v zariadení 

sociálnej pomoci) 

Filo, Oslíková, Prášilová   P/S 

P (pre RSP) 

E-PT 720 Vzdelávanie v supervízii 3 

(Skupinová terapia) 

Filo, Oslíková, Prášilová   P/S 
P (pre RSP) 
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E-PT 730 Vzdelávanie v supervízii 4 

(tvorba tímu v kontexte 

organizácií a inštitúcií) 

Filo, Oslíková, Prášilová   P/S 

P (pre RSP) 

E-PT 910 

Odborná prax – 2 týţdne  

Nízka, Jurík 

 

P 
P (pre RSP) 

 
Odborná prax – teoretická 

časť 

S 

E-PT 740 Cirkevno-právny kontext 

sociálnej sluţby v SR 

Filo  P 
P (pre RSP) 

E-PT 750 Finančný manaţment Šlahor  P/S P (pre RSP) 

E-PT 760 Marketing manaţment Nízka P/S P (pre RSP) 

E-PT 770 Základy podnikania Papulová  P/S P (pre RSP) 

E-PT 777 Diakonia pri 

marginalizovaných skupinách 

obyvateľstva 

 

Jurík  

 

P  P (pre RSP) 

E-PT 780 Základy manaţmentu Papulová  P/S P (pre RSP) 

E-PT 790 Personálny manaţment Bajzíková, Horváthová - 

Suleimanová 

P/S 
P (pre RSP) 

E-PT 800 Makroekonomika 

Ekonómia (primer. časť 1 – 3) 

Stoličná  P/S 
P (pre RSP) 

E-PT 810 Mikroekonomika 

Ekonómia (primer. časť 1-3) 

Valko P/S 
P (pre RSP) 

E-PT 820 Informačné systémy v 

manaţmente 

Karovič  P/S  
P (pre RSP) 

E-PT 821 Marketing manaţment 

v organizáciách sociálnych 

sluţieb 

Nízka P P (pre RSP) 

E-PT-801 Anglický jazyk 1 Batka (Moncoľová) P/C PV 

E-PT-802 Anglický jazyk 2 Batka (Moncoľová) P/C PV 

E-PT-803 Anglický jazyk 3 Batka (Badura) P/C PV 

E-PT-804 Anglický jazyk 4 Batka (Badura) P/C PV 

E-PT-805 Anglický jazyk 5 Batka (Biela) P/C PV 

E-PT-806 Anglický jazyk 6 Batka (Biela) P/C PV 

E-PT-811 Nemecký jazyk 1 Benka Dávid (Panuška) P/C PV 

E-PT-812 Nemecký jazyk 2 Benka Dávid (Panuška) P/C PV 

E-PT-813 Nemecký jazyk 3 Benka Dávid (Poschová) P/C PV 

E-PT-814 Nemecký jazyk 4 Benka Dávid (Poschová) P/C PV 

E-PT-815 Nemecký jazyk 5 Benka Dávid P/C PV 

E-PT-816 Nemecký jazyk 6 Benka Dávid P/C PV 

E-PT x* 
Semináre domáci a zahraniční 

pedagógovia 

S PV 

E-EB 405 Seminár k záverečnej práci 1   domáci a externí 

pedagógovia 

S PV 

E-EB 406 Seminár k záverečnej práci  2 domáci a externí 

pedagógovia 

S PV 

E-EB 407 Seminár k záverečnej práci 

Bc. 

domáci a externí 

pedagógovia 

S PV 

E-EB 800 Záverečná práca Bc. domáci a externí 

pedagógovia 

 PV 

E-EB 900 Záverečná práca Mgr. domáci a externí 

pedagógovia 

 PV 
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5. Inštitút cirkevnej hudby 
 

Ident. číslo Názov predmetu Pedagóg Forma 
Druh kurzu  

(P-PV-V) 

E-PT 101 Hudobná teória 1  Predmerská P P 

E-PT 102 Evanjelická hymnológia   Predmerská P P (pre EVT- ord.) 

E-PT 105 Cirkevná hudba 1  Predmerská C P (pre EVT - ord. a NV) 

E-PT 106 Cirkevná hudba 2  Predmerská  C P (pre EVT - ord.) 

E-PT 107 Cirkevná hudba 3  Predmerská  C P (pre EVT - ord.) 

E-PT 108 Cirkevná hudba 4  Predmerská  C P (pre EVT - ord.) 

E-PT 109 Cirkevná hudba 5  Predmerská  C P (pre EVT - ord.) 

E-PT 199 Cirkevná hudba 6  Predmerská  C P (pre EVT - ord.) 

E-PT 110 Základy zborového spevu  

a dirigovania 1 
Juríková C P (pre EVT a NV) 

E-PT 111 Základy zborového spevu 

a dirigovania 2 
Juríková C P (pre EVT a NV) 

E-PT 112 Zborový spev 3 Juríková C V 

E-PT 113 Zborový spev 4 Juríková C V 

E-PT 114 Zborový spev 5 Juríková C V  

E-PT 115 Technika spevu 1 Feketeová C V 

E-PT 116 Technika spevu 2 Feketeová C V 

E-PT 117 Technika spevu 3 Feketeová C V 

E-PT 118 Technika spevu 4 Feketeová C V 

E-PT 119 Technika spevu 5 Feketeová C V 

E-PT 120 Technika spevu 6 Feketeová C V 

E-PT 131 
Liturgický spev 1 Predmerská C P (pre EVT - ord.) 

E-PT 132 Liturgický spev 2 Predmerská C P (pre EVT - ord.) 

E-ICH x* Semináre Predmerská S PV 

E-EB 405 Seminár k záverečnej práci 1   Predmerská S PV 

E-EB 406 Seminár k záverečnej práci  2 Predmerská S PV 

E-EB 900 Záverečná práca Mgr. Predmerská  PV 

   
* aktuálna ponuka seminárov bude zverejnená v septembri 2012. 

x - poradové číslo jednotlivých seminárov podľa počtu, respektíve tém, ktoré pripraví inštitút     

   v príslušnom akademickom roku. 
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6. Inštitút kontextuálnej teológie 
 

Iden. číslo Názov predmetu Pedagóg Forma 

 

Druh kurzu  

(P-PV-V)  

E-FR 101 Dejiny náboţenstiev 1  Zaviš  P P (EVT) 

E-FR 102 
Dejiny náboţenstiev 2  Zaviš  P P (EVT) PV (NV-Bc. a ES, E-

FR 302) 

 E-FR 201  Kapitoly z dejín filozofie 1  Gaţík   P    P (EVT) 

E-FR 202  Kapitoly z dejín filozofie 2  Neština P P (EVT) 

E-FR 301  Filozofia náboţenstva  Neština  P P (EVT) 

E-FR 302  

Psychológia náboţenstva Zaviš P PV (pre EVT, E-FR 303, E-

FR 304) 

PV (pre NV a ES, E-FR 102) 

PV (pre RSP, E-FR 304, E-

FR 305) 

E-FR 303  
Dejiny slovenskej filozofie Gaţík P PV (pre EVT, E-FR 302, E-

FR 304) 

E-FR 304 
Sociológia náboţenstva Zaviš P PV (EVT, RSP, E-FR 302, E-

FR 303) 

E-FR 305 
Vplyv choroby na vieru človeka Zaviš S PV (RSP, E-FR 302, 

E-FR 304) 

E-FR x* 
Semináre (podľa aktuálnej 

ponuky) 

Gaţík, 

Neština, Zaviš 

 S PV 

E-CD 110 Latinčina 1 Zaviš P P (EVT) 

E-CD 120 Latinčina 2 Zaviš P P (EVT) 

E-CD 111 Cvičenia z latinčiny 1 Zaviš C V 

E-CD 112 Cvičenia z latinčiny 2 Zaviš C V 

E-EB 405 Seminár k záverečnej práci 1 
Gaţík, 

Neština, Zaviš 
S PV 

E-EB 406 Seminár k záverečnej práci 2 
Gaţík, 

Neština, Zaviš 

S PV 

E-EB 407 Seminár k záverečnej práci Bc. 
Gaţík, 

Neština, Zaviš 

S PV 

E-EB 800 Záverečná práca Bc. 
Gaţík, 

Neština, Zaviš 

 PV 

E-EB 900 Záverečná práca Mgr. 
Gaţík, 

Neština, Zaviš 

 PV 

     
* aktuálna ponuka seminárov bude zverejnená v septembri 2012. 

x - poradové číslo jednotlivých seminárov podľa počtu, respektíve tém, ktoré pripraví inštitút     

   v príslušnom akademickom roku.  
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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
 

1) päťročný spojený magisterský študijný program evanjelická teológia v študijnom 

odbore 2.1.14. evanjelická teológia (denná forma štúdia) 

2) trojročný bakalársky študijný program učiteľstvo náboţenskej výchovy v 

kombinácii ako medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru 1.1.3 

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a študijného odboru 

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (denná forma štúdia). 

V akademickom roku 2012/2013 sa po dohode s Pedagogickou fakultou UK 

otvárajú kombinácie s učiteľstvom anglického jazyka, nemeckého jazyka, 

slovenského jazyka, pedagogiky a histórie 

3) dvojročný magisterský študijný program učiteľstvo náboţenskej výchovy v 

kombinácii ako medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a študijného odboru 

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (denná forma štúdia). 

V akademickom roku 2012/2013 sa po dohode s Pedagogickou fakultou UK 

otvárajú kombinácie s učiteľstvom anglického, nemeckého a slovenského jazyka. 

4) trojročný bakalársky študijný program evanjelická teológia so zameraním na 

sociálnu pomoc v študijnom odbore 2.1.14. evanjelická teológia (denná forma 

štúdia) 

5) trojročný bakalársky študijný program evanjelická teológia so zameraním na 

sociálnu pomoc v študijnom odbore 2.1.14. evanjelická teológia (externá forma 

štúdia) 

6) dvojročný magisterský študijný program evanjelická teológia so zameraním na 

riadenie sociálnej pomoci v študijnom odbore 2.1.14. evanjelická teológia (denná 

forma štúdia) 

7) dvojročný magisterský študijný program evanjelická teológia so zameraním na 

riadenie sociálnej pomoci v študijnom odbore 2.1.14. evanjelická teológia (externá 

forma štúdia) 

 

8) doktorandský (PhD.) študijný program evanjelická teológia v študijnom odbore 

2.1.14. evanjelická teológia (denná a externá forma) – študijný program tretieho 

stupňa vysokoškolského štúdia  
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Prehľad predmetov štátnej skúšky v jednotlivých študijných programoch:  

 

Študijný program:  Predmety štátnej skúšky: 

Evanjelická teológia Obhajoba záverečnej (diplomovej) práce 

Dejiny náboţenstiev, kresťanstva a filozofie 

Biblická a systematická teológia 

Aplikovaná teológia (písomná a ústna časť) 

Učiteľstvo náboţenskej výchovy 

v kombinácii – bakalársky stupeň  

Obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce 

Všeobecný  katecheticko-pedagogický základ 

Vieroučné zásady Evanjelickej cirkvi 

Teologické a didaktické základy náboţenskej výchovy  

(+ predmety štátnej skúšky na PdF UK) 

Učiteľstvo náboţenskej výchovy 

v kombinácii – magisterský stupeň  

Obhajoba záverečnej (diplomovej) práce 

Biblická teológia 

Systematická teológia 

Praktická teológia 

(+ predmety štátnej skúšky na PdF UK) 

Evanjelická teológia so zameraním na 

sociálnu pomoc 

Obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce 

Praktická teológia  

Špeciálna a sociálna pedagogika 

Evanjelická teológia so zameraním na 

riadenie sociálnej pomoci 

Obhajoba záverečnej (diplomovej) práce 

Kresťanská viera v kontexte pluralitnej spoločnosti 

Supervízia v osobnom a kolektívnom ţivote 

Manaţment sociálnej inštitúcie 
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ZAHRANIČNÍ HOSŤUJÚCI PEDAGÓGOVIA 

Ponuka predmetov v akademickom roku 2012/2013 prostredníctvom 

zahraničných hosťujúcich pedagógov 

 
Zimný semester: 

Katedra praktickej teológie 

Seminár: „Church’s economy in the context of the competitive civil society“ 

Vedie: Rev. Paul Brndjar, STM, M.Div. (graduate from Yale University, former Bishop of the 

Slovak Zion Synod - ELCA, former head fundraiser of the Evangelical Lutheran Theological 

Seminary in Philadelphia).  

            Dr. h.c. prof. ThDr. Július Filo   
Jazyk: anglický (v prípade potreby s moţnosťou prekladu)   

Termín: 1. 10. 2012 – 15. 11. 2012. Seminár bude realizovaný blokovou formou výučby 

v priebehu troch vybraných týţdňov. Bude pozostávať z deviatich blokov, kaţdý blok bude 

pozostávať z troch vyučovacích jednotiek.  

Anotácia:  Church’s economy has its biblical and theological base and motivation. The Christian Stewardship 

becomes a holistic task dealing with all kinds of talents, gifts and contributions, which can be used in the mission 

of the Church. The theological and economical understanding of the issue deals with the traditions of self-

reliance and financing of the church from diverse sources of the contributions and gifts and can be inspired by 

the new approaches successfully applied in other Christian Churches in the world. The competitive market 

oriented economy generates new situations. Creates possibility for many members of the Church and business 

organizations to donate to the programs of the Church. How to present the activities of the Church in the new 

setup? How to motivate the possible donors, members of the congregations? How to approach and motivate 

business organizations to support the activities of the Church? Which activities of the Church are the most 

attractive one? How to attracts donors not only for the diaconal ministry of the Church but also to the evangelism 

and community building of the Church an all levels of tits existence? How to create funds and resources to 

stabilize financial situation of the Church? Is investment mentality and creation of competitive economic 

programs compatible to the nature of the Church? What kind of examples exist in the sister Churches in the 

World and how to use these examples for the benefit of the Church in Slovakia? 

 

Ponuka voliteľných kurzov  a seminárov vedených pedagógmi EBF UK, 

prednášaných v anglickom alebo nemeckom jazyku:  

 
Názov kurzu:  Prednášajúci:  Hod./týţdenne:  Kredity: Semester:  

The New Perspective on Paul  František 

Ábel, PhD.  

2 3 letný 

New Testament Ethics Ondrej 

Prostredník, 

PhD.  

2 3 letný 

Exegese von auserwählten 

Psalmen 

prof. ThDr. 

Juraj Bándy 

2 3 letný 

The Role of the Church in the 

Civil Society of Changing 

Slovakia in the 20th Century 

prof. ThDr. 

Július Filo 

2 3 letný 

Values and Human Nature. 

Introductory course in Ethics 

Ľubomír 

Batka, PhD. 

2 3 letný 

* - uvedené kurzy nemusia byť otvorené v prípade, ţe sa na ne prihlási menej ako 7 

záujemcov.  
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ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY 
 

   Evanjelická teológia – spojený magisterský študijný program 
 

Kaţdý študent v programe evanjelická teológia je povinný absolvovať počas celého svojho 

štúdia aspoň jeden seminár z kaţdej katedry. 

Vysvetlivky:  
Druh: (P-povinný, PV-povinne voliteľný, V-voliteľný)

1. Semester        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-SZ 100 Úvod do Starej zmluvy 
  

2  3  P ● 

E-NZ 101 Gréčtina 1  
  

3  4  P ● 

E-CD 101 
Všeobecné cirkevné 

dejiny 1 

  
2  3  P  

E-CD 110 Latinčina 1  
  

3  4  P ● 

E-FR 101 Dejiny náboţenstiev 1 
  

2  3  P ● 

E-PT 110 
Základy zborového 

spevu a dirigovania 1 

  

1  1  P  

E-PT 101 Hudobná teória 1 
  

1  2  P  

E-PT 261 Pedagogika 1 
  

2  3  P  

E-PT 801 

E-PT 811 

Angličtina 1 

Nemčina 1 

  
2  3  PV  

E-PT 115 Technika spevu 1 
  

 1  2 V  

 E-SZ 601 
Biblospyt Starej 

zmluvy 

  
 2  3 V  

 E-NZ 403 
Biblospyt Novej 

zmluvy 

  
 2  3 V  

E-PT 280 Misiológia 
  

 2  3 V  

E-CD 111 Cvičenia z latinčiny 1 
  

 2  2 V  

E-NZ-103 Cvičenia z gréčtiny 1 
 

 1  2 V  

Spolu   
  

18 10 26 15  4 
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2. Semester 
       

Kód  Predmet                  Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-SZ 200 Dejiny Izraela   2  3  P ● 

E-NZ 102 Gréčtina 2 E-NZ 101 3  4  P ● 

E-CD 102 
Všeobecné cirkevné 

dejiny 2 
E-CD 101 2  3  P  

E-CD 120 Latinčina 2 E-CD 110 3  4  P ● 

E-CD 160 

Seminár  CD: 

Historiografia 

cirkevných dejín  

  2  3  P  

E-ST 100 
Úvod do systematickej 

teológie 
  2  3  P ● 

E-FR 102 Dejiny náboţenstiev 2 E-FR 101 2  3  P ● 

E-PT 262 Pedagogika 2 E-PT 261 2  3  P  

E-PT 802 

E-PT 812 

Angličtina 2 

Nemčina 2 
  2  3  PV  

E-PT 116 Technika spevu 2  E-PT 115  1  2 V  

E-NZ-104 Cvičenia z gréčtiny 2   1  2 V  

E-CD 112 Cvičenia z latinčiny 2  E-CD 110  2  3 V  

Spolu     20 4 29 7  5 

 

Predmety povinné pre vstup do duchovnej sluţby v ECAV: 

E-PT 102 
Evanjelická 

hymnológia 
E-PT 101 1 2   V  

E-PT 111 
Základy zborového 

spevu a dirigovania 2 
E-PT 110 1 2   V  

 

Kaţdý študent v programe evanjelická teológia je povinný absolvovať počas celého svojho 

štúdia aspoň jeden seminár z kaţdej katedry. 
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3. Semester        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-SZ 301 Hebrejčina 1   3  4  P ● 

E-NZ 210 Úvod do Novej zmluvy   2  3  P ● 

E-CD 200 Evanjelická reformácia 
E-CD 101  

E-CD 102 
2  3  P  

E-FR 201 
Kapitoly z dejín 

filozofie 1 
  2  3  P ● 

E-PT 260 Katechetika   2  3  P ● 

E-PT 263 Pedagogika 3 E-PT 262 2  3  P  

 E-NZ x Seminár Novej zmluvy   2  3  P  

E-SZ 303 Cvičenia z hebrejčiny 1    2  3 

PV (E- NZ 

401, E- CD 

103 

 

E-NZ 401 
Kurzorické čítanie 

gréckeho textu NZ 1 
E-NZ 102 2  2  

PV (E-SZ 

303,  

E-CD 103) 

 

E-PT 803 

E-PT 813 

Angličtina 3 

Nemčina 3 
  2  3  PV  

E-PT 112 Zborový spev 3    2  3 V  

E-PT 117 Technika spevu 3 E-PT 116  1  2 V  

Spolu     19 5 27 8  4 

 

Predmety povinné pre vstup do duchovnej sluţby v ECAV: 

E-PT 105 Cirkevná hudba 1 E-PT 101 1 2   V  

E-PT 131 Liturgický spev 1 
 E-PT 115 

 E-PT 116 
1 2   V  

Kaţdý študent v programe evanjelická teológia je povinný absolvovať počas celého svojho 

štúdia aspoň jeden seminár z kaţdej katedry. 
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4. Semester 
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-SZ 302 Hebrejčina 2 E-SZ 301 3  4  P ● 

E-NZ 220 
Dejiny novozmluvnej 

doby 
  2  3  P ● 

E-CD 150 
Dejiny kresťanstva 

na Slovensku 

E-CD 101 

E-CD 102 
2  3  P  

E-ST 200 
Teológia 

symbolických kníh 
E-ST 100 2  3  P ● 

E-FR 202 
Kapitoly z dejín 

filozofie 2 
E-FR 201 2  3  P ● 

E-PT 270 Homiletika 

E-SZ 100 

E-SZ 301 

E-NZ 102 

E-NZ 210 

2  3  P ● 

 E-SZ x 
Seminár Starej 

zmluvy 
  2  3  P  

E-NZ 402 
Kurzorické čítanie 

gréckeho textu NZ 2 
E-NZ 102  2  3 

PV (E-

SZ 304, 

E-CD 

104)) 

 

E-SZ 304 
Cvičenia z hebrejčiny 

2 
  2  2  

PV (E-

NZ 402, 

E-CD 

104) 

 

E-PT 804 

E-PT 814 

Angličtina 4 

Nemčina 4 
  2  3  PV  

E-PT 113 Zborový spev 4  E-PT 112  2  3 V  

E-PT 118 Technika spevu 4  E-PT 117  1  2 V  

Spolu     19 5 27 8  5 

 

Predmety povinné pre vstup do duchovnej sluţby v ECAV: 

E-PT 132 Liturgický spev 2 E-PT 117  1 2   V  

E-PT 106 Cirkevná hudba 2 E-PT 105 1 2   V  
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5. Semester 
        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-SZ 401 
Exegéza Starej zmluvy 

1 (Tóra) 

E-SZ 100 

E-SZ 200 

E-SZ 302 

2  3  P  

E-NZ 250 

Exegéza Novej zmluvy 

1 

(Synoptické evanjeliá) 

E-NZ 102 2  3  P  

E-CD 250 Dejiny dogiem 
E-CD 101 

E-CD 102 
2  3  P ● 

E-ST 300 Symbolika – ekumenika 
E-ST 100 

E-ST 200 
2  3  P ● 

E-PT 220 
Aplikovaná 

hermeneutika  

E-SZ 100 

E-NZ 210  
2  3  P ● 

 E-IKT x Seminár IKT    2  3  P  

E-PT 361 Katechetikum 1 E-PT 260 2  2  
PV (E-PT 

371) 
 

E-PT 371 Homiletikum 1 E-PT 270 1  2  
PV (E-PT 

361) 
 

E-PT 805 

E-PT 815 

Angličtina 5 

Nemčina 5  
  2  3  PV  

E-PT 114 Zborový spev 5  E-PT 113  2  3 V  

E-PT 119 Technika spevu 5 E-PT 118  1  1 V  

E-SZ 305 
Cvičenia  

z hebrejčiny  3 
   2  3 V  

E-CD-001 

Vybrané kapitoly 

z dejín a kultúry 

kresťanstva v Uhorsku 

so špeciálnym zreteľom 

na Slovensko 

  2  3 V  

Spolu     17 7 25 10  3 

 

Predmety povinné pre vstup do duchovnej sluţby v ECAV: 

E-PT 361 Katechetikum 1 E-PT 260 2 2   
PV (E-PT 

371) 
 

E-PT 371 Homiletikum 1 E-PT 270 1 2   
PV (E-PT 

361) 
 

E-PT 107 Cirkevná hudba 3  1 2   V  

Kaţdý študent v programe evanjelická teológia je povinný absolvovať počas celého svojho 

štúdia aspoň jeden seminár z kaţdej katedry. 
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6. Semester 
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-ST 401 Dogmatika 1 

E-ST 100 

E-ST 200 

E-ST 300 

3  4  P ● 

E-NZ 251 
Exegéza Novej zmluvy 2  

Jánovo evanjelium 
E-NZ 102 2  3  P  

E-PT 230 Liturgika   2  3  P ● 

E-PT 380 
Didaktika vyučovania 

náboţenstva 
E-PT-260 2  3  P ● 

E-PT 520 
Základy vývinovej 

psychológie 
  2  3  P  

 E-PT x 
Seminár praktickej 

teológie 
  2  3  P  

E-SZ 402 
Exegéza Starej zmluvy 2 

(Nebíím) 

E-SZ 100 

E-SZ 200 

E-SZ 302 

3  4  
PV (E-

SZ 403) 
 

E-FR 302 Psychológia náboţenstva  

E-FR 101 

E-FR 102 

E-FR 201 

E-FR 202 

2  3  

PV (E-

FR 303, 

E-FR 

304) 

● 

E-FR 303 
Dejiny slovenskej 

filozofie 

E-FR 201 

E-FR 202 
 2  3 

PV (E-

FR 302, 

E-FR 

304) 

 

E-FR 304 Sociológia náboţenstva 

E-FR 101 

E-FR 102 

E-FR 201 

E-FR 202 

 2  3 

PV (E-

FR 302, 

E-FR 

303) 

 

E-PT 806 

E-PT 816 

Angličtina 6 

Nemčina 6  
  2  3  PV  

E-SZ 304 
Cvičenia 

z hebrejčiny 4 
   2  3 V  

E-PT 377 Základy rétoriky    2  3 V  

E-PT 120 Technika spevu 6 E-PT 119  1  1 V  

Spolu     20 9 29 13  4 

 

Predmety povinné pre vstup do duchovnej sluţby v ECAV: 

E-PT 362 Katechetikum 2 E-PT 361 2 3   V  

E-PT 372 Homiletikum 2 E-PT 371 1 2   V  

E-PT 108 Cirkevná hudba 4 E-PT 107 1 2   V  

Kaţdý študent v programe evanjelická teológia je povinný absolvovať počas celého svojho 

štúdia aspoň jeden seminár z kaţdej katedry.
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7. Semester 
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-ST 410 Dogmatika 2 

E-ST 100 

E-ST 200 

E-ST 300 

2  3  P ● 

E-FR 301 Filozofia náboţenstva 
E-FR 201 

E-FR 202 
2  3  P ● 

E-PT 210 Základy pastorálky 
E-SZ 100 

E-NZ 210 
2  3  P ● 

E-PT 311 Praktikum pastorálky  1 E-PT 210 1  1  P  

 E-KSTD x 
Seminár  systematickej 

teológie a dejín 
  2  3  P  

E-NZ 260 
Exegéza Novej zmluvy 3  

Pavlove listy 1 
E-NZ 102  2  3 

PV (E-

NZ 261) 
 

E-NZ 270 Ţivot Jeţiša 
E-NZ 102 

E-NZ 220 
 2  3 V  

E-CD 002 

Teologické princípy 

slovenskej časti 

Evanjelickej cirkvi a.v. 

v Uhorsku v 2. polovici 

19. storočia 

  2  3 V  

Spolu     9 6 13 9  3 

 

Predmety povinné pre vstup do duchovnej sluţby v ECAV: 

E-PT 363 Katechetikum 3 E-PT 362 2 2   V  

E-PT 373 Homiletikum 3 E-PT 372 2 3   V  

E-PT 331 Liturgikum 1  E-PT 230 1 2   V  

E-PT 109 Cirkevná hudba 5 E-PT 108 1 2   V  

Kaţdý študent v programe evanjelická teológia je povinný absolvovať počas celého svojho 

štúdia aspoň jeden seminár z kaţdej katedry. 
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8. Semester 
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-SZ 403 
Exegéza Starej zmluvy 3,  

(Ketúbím) 

E-SZ 100 

E-SZ 200 

E-SZ 302 

 3  4 
PV (E-

SZ 402) 
● 

E-NZ 261 
Exegéza Novej zmluvy 4,  

Pavlove listy 2 
E-NZ 102 2  3  

PV (E-

NZ 260) 
 

E-ST 420 Dogmatika 3 

E-ST 100 

E-ST 200 

E-ST 300 

2  3  P ● 

E-PT 312 Praktikum pastorálky  2 E-PT 311 1  2  P  

E-PT 240 Diakonika  E-PT 210 2  3  P ● 

E-EB 405 
Seminár k záverečnej 

práci 1 
  2  4  P  

Spolu     9 3 15 4  3 

 

Predmety povinné pre vstup do duchovnej sluţby v ECAV: 

E-PT 290 Cirkevná agenda  1 2   V  

E-PT 364 Katechetikum 4  E-PT 363 2 3   V  

E-PT 374 Homiletikum 4 E-PT 373 2 3   V  

E-PT 332 Liturgikum 2 E-PT 331 1 2   V  

E-PT 199 Cirkevná hudba 6 E-PT 109 1 2   V  

Kaţdý študent v programe evanjelická teológia je povinný absolvovať počas celého svojho 

štúdia aspoň jeden seminár z kaţdej katedry. 
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9. Semester 
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-SZ 500 Teológia Starej zmluvy  

E-SZ 401,  

E-SZ 402 

alebo  

E-SZ 403 

3  4  P ● 

E-NZ 300 
Teológia Novej zmluvy 1  

Jeţišova teológia 

E-NZ 250 

E-NZ 251 
2  3  P ● 

E-NZ 262 
Exegéza Novej zmluvy 5,  

Katolícke listy 

E-NZ 102 

E-NZ 210 

E-NZ 220 

2  3  P ● 

E-ST 500 Etika 

E-ST 100 

E-ST 200 

E-ST 300 

3  4  P ● 

E-PT 250 Cirkevné právo  2  3  P ● 

E-EB 406 
Seminár k záverečnej 

práci 2 
  2  4  P  

Spolu     14 0 21 0  5 

 

Predmety povinné pre vstup do duchovnej sluţby v ECAV: 

E-PT 313 Praktikum pastorálky 3 E-PT 312 1 2   V  

E-PT 375 Homiletikum 5 E-PT 374 1 2   V  

 

10. Semester        

Kód  Predmet                  Prerek-

vizita 

Hod./týţ., 

povinné 

Hod./týţ., 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Záverečná 

skúška 

E-NZ 310 
Teológia Novej zmluvy 2  

Pavlova teológia 

E-NZ 260 

alebo 

E-NZ 261 

2  3  P ● 

E-EB 900 Záverečná práca Mgr.    8  P  

Spolu     2 0 11 0  1 

Predmety povinné pre vstup do duchovnej sluţby v ECAV: 

E-PT 376 Homiletikum 6 E-PT 375 1 2   V  

         

Spolu za 

10 

semestrov 

  147 49 223 74  37 
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Učiteľstvo náboţenskej výchovy v kombinácii – bakalársky študijný 

program 
 

 

1. SEMESTER       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

povinné 

Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Spôsob 

ukončenia 

E-SZ 601 
Biblospyt Starej 

zmluvy 
  2  3  P ● 

E-CD 101 
Všeobecné 

cirkevné dejiny 1 
  2  3  P  

E-PT 101 Hudobná teória 1   1  2  P ● 

E-PT 110 

Základy zborového  

spevu  

a dirigovania 1 

  1  1  P  

E-PT 115 Technika spevu 1    1  2 V  

E-PT 280 Misiológia    2  3 V  

Spolu     6 3 9 5  2 

         

2. SEMESTER        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

Povinné 

Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Spôsob 

ukončenia 

E-ST 100 

Úvod do 

systematickej 

teológie 

  2  3  P ● 

E-CD 102 
Všeobecné 

cirkevné dejiny 2 
E-CD 101 2  3  P  

 E-CD 160 

Seminár CD: 

Historiografia 

cirkevných dejín 

  2  3  P  

E-FR 302 
Psychológia 

náboţenstva 
  2  3  

PV 

(E-FR 102) 
● 

E-FR 102 
Dejiny 

náboţenstiev 2 
   2  3 

PV 

(E-FR 302) 
 

E-PT 116 Technika spevu 2 E- PT 115  1  2 V  

E-PT 111 

Základy zborového  

spevu  

a dirigovania 2 

   1  2 V  

Spolu     8 4 12 7  2 

Vysvetlivky: Druh: (P-povinný, PV-povinne voliteľný, V-voliteľný) 
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3. SEMESTER        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

Povinné 

Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Spôsob 

ukončenia 

E-NZ 403 
Biblospyt Novej 

zmluvy 
  2  3  P ● 

E-FR 201 
Kapitoly z dejín 

filozofie 1 
 2  3  P  

E-CD 200 
Evanjelická 

reformácia 
  2  3  P  

E-PT 105 Cirkevná hudba 1 

 

E-PT 101 

 

 1  2 P  

E-PT 260 Katechetika   2  3  P ● 

E-PT 112 Zborový spev 3 E-PT 111  2  3 V  

Spolu     8 3 12 5  2 

4. SEMESTER        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

Povinné 

Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Spôsob 

ukončenia 

E-CD 150 
Dejiny kresťanstva 

na Slovensku 

E-CD 101 

E-CD 200 
2  3  P  

E-PT 380 

Didaktika 

vyučovania 

náboţenstva  

E-PT  260 2  3  P ● 

E-PT 106 Cirkevná hudba 2 E-PT 105  1  2 V  

E-PT 113 Zborový spev 4  E-PT 112  2  3 V  

E-NZ 220 

Dejiny 

novozmluvnej 

doby 

   2  3 V ● 

Spolu     4 5 6 8  2 
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5. SEMESTER        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

Povinné 

Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Spôsob 

ukončenia 

E-ST 300 
Symbolika – 

ekumenika 
E-ST 100 2  3  P ● 

E-PT 220 
Aplikovaná 

hermeneutika 

E-NZ 403  

E-SZ 601 
2  3  P ● 

E-PT 361 Katechetikum 1 E-PT  260 2  2  P  

 E-EB 407 

Seminár k 

záverečnej práci 

Bc. 

   2  4 

PV buď na 

PdF UK, 

alebo na 

EBF UK 

 

Spolu      6 2 8 4  2 

         

6. SEMESTER        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

 Kredity 

nepovinné 

Druh  Spôsob 

ukončenia 

E-ST 400 Dogmatika 1  
E-ST 100 

E-ST 300 
3  4  P ● 

E-PT 362 Katechetikum 2 E-PT  361 2  3  P  

E-EB 800 
Záverečná práca 

Bc. 
    6 P  

Spolu     5 0 7 6  1 

         

Spolu za 6 

semestrov 
    37 17 54 35  11 

 

* Uvedený študijný plán zahŕňa len časť predmetov realizovanú na EBF UK, nezahŕňa kurzy,  

ktoré je študent povinný absolvovať na PdF UK. 
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 Učiteľstvo náboţenskej výchovy v kombinácii – magisterský študijný 

program 
 

 

 
1. SEMESTER        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

Povinné 

Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-ST 410 Dogmatika 2   2  3  P ● 

E-PT 210 Základy pastorálky   2  3  P ● 

E-PT 311 
Praktikum 

pastorálky 1 

Súbeţne  

E-PT 210 
 1  1 P  

E-PT 363 Katechetikum 3 E-PT 260 2  2  P  

E-NZ 270 Ţivot Jeţiša    2  3 V  

Spolu     6 3 8 4  2 

         

2. SEMESTER        

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

Povinné 

Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-PT 364 Katechetikum 4 E-PT 363 2  3  P  

E-PT 312 
Praktikum 

pastorálky 2 
E-PT 311 1  1  P  

E-SZ 501 

Vybrané kapitoly 

z teológie Starej 

zmluvy 

 3  4  P ● 

E-NZ 312 

Vybrané kapitoly 

z teológie Novej 

zmluvy 

 2  3  P ● 

E-ST 420 Dogmatika 3   2  3  
PV  

(E-ST 200) 
● 

E-ST 200 
Teológia 

symbolických kníh 
   2  3 

PV  

(E-ST 420) 
 

E-EB 405 

Seminár 

k záverečnej  

práci 1 

  2  4 

PV na PdF 

UK, alebo 

EBF UK 

 

Spolu     10 4 14 7  3 

 

Vysvetlivky:  
Druh: (P-povinný, PV-povinne voliteľný, V-voliteľný) 
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3. SEMESTER 
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

Povinné 

Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-ST 500 Etika  3  4  P ● 

E-EB 406 
Seminár k záverečnej 

práci 2 
  2  4 

PV na PdF 

UK, alebo 

EBF UK 

 

E PT 234 Zborová diakonia    1  2 V  

 E-NZ x Seminár Novej zmluvy    2  3 V  

Spolu     3 5 4 9  1 

         

4. SEMESTER 
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

Povinné 

Hod./týţ 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Druh Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

 E-PT x 
Seminár praktickej 

teológie 
   2  3 V  

E-EB 900 Záverečná práca Mgr.    8  

PV na PdF 

UK, alebo 

EBF UK 

 

Spolu     0 2 8 3  0 

         

Spolu za 4 

semestre 
    19 14 34 23  6 

 

* Uvedený študijný plán zahŕňa len časť predmetov realizovanú na EBF UK, nezahŕňa kurzy, 

ktoré je študent povinný absolvovať na PdF UK. 
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 Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc – bakalársky 

študijný program – denná forma štúdia 
 

1. semester  
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

povinné 

Hod./týţ. 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-SZ 601 
Biblospyt Starej 

zmluvy 
  2  3  P P ● 

E-CD 101 
Všeobecné 

cirkevné dejiny 1  
  2  3  P P  

E-PT 242 
Teologické 

základy diakonie  
  1  2  P P ● 

E-PT 510 
Techniky 

komunikácie  
  2  3  P P  

E-PT 210 Základy pastorálky    2  3  P P ● 

E-PT 261 Pedagogika 1    2  3  P P ● 

E-PT 241 
Psychologická 

propedeutika  
  2  3  P P ● 

E-PT 404 
Seminár 

z pedagogiky 1 
   2  3 S 

PV (E-PT 

403) 
 

E-PT 403 
Seminár k teológii 

diakonie  
  2  3  S 

PV (E-PT 

404) 
 

E-PT 540 
Literatúra pre deti 

- tvorivé čítanie  
   2  3 P V  

E-PT 280 Misiológia    2  3 P V  

Spolu     15 6 23 9   5 

 

Vysvetlivky:  
Druh: (P-povinný, PV-povinne voliteľný, V-voliteľný 

Forma: (P-prednáška, S-seminár, C-praktické cvičenie) 
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2.  semester   
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod./týţ. 

povinné 

Hod./týţ. 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-ST 100 

Úvod do 

systematickej 

teológie  

  2  3  P P ● 

E-CD 102 
Všeobecné 

cirkevné dejiny 2  
E-CD 

101  
2  3  P P  

E-PT 311 
Praktikum 

pastorálky 1   
E-PT 210 1  2  P P  

E-PT 243 
Dejiny diakonie 

a vnútornej misie   
E-PT 242 1  2  P P ● 

E-PT 520 
Základy vývinovej 

psychológie    
  2  3  P P ● 

E-PT 530 
Sociálna 

psychológia   
  2  3  P P ● 

E-PT 580 Sociálna práca    2  3  P P ● 

E-PT 409 
Seminár 

z pedagogiky 2  
   2  3 P 

PV (E-PT 

003, E-PT 

456) 

 

E-PT 456 

Seminár k dejinám 

diakonie 

a vnútornej misie   

  2  3  S 

PV (E-PT 

409, E-PT 

003) 

 

E-PT 003 
Seminár – 

psychológia  
   2  3 S 

PV E-PT 

456, E-PT 

409) 

 

E-PT 560 
Sociálna 

pedagogika   
   2  3 P V  

E-PT 570 

Technická 

tvorivosť – 

pracovná výchova   

   2  3 P V  

 Spolu     14 8 22 12   5 
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3.  semester    
       

Kód 

Predmet  Prerek-

vizita  

Hod./týţ. 

povinné 

Hod./týţ. 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-

V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-PT 260 Katechetika   2  3  P P ● 

E-CD 200 
Evanjelická  

reformácia   

 E-CD 

102 
2  3  P P  

E-NZ 403 
Biblospyt Novej 

zmluvy 
  2  3  P P ● 

E-PT-234 Zborová diakonia      1  2  P P ● 

E-PT 521 

Základy 

psychológie 

postihnutých     

E-PT241 2  3  P P ● 

E-PT 590 

Pedagogika 

sociálne 

a emocionálne 

narušených    

E-PT241 2  3  P P ● 

E-PT 312 
Praktikum 

pastorálky 2    
E-PT 311 1  2  C P  

E-PT 610 

Sociálno-právna 

ochrana detí 

a mládeţe   

  2  3  P P  

E-PT 457 
Seminár zborovej 

diakonie  
  2  3  S 

PV (E-

PT 408) 
 

E-PT 408 
Seminár 

sociálnych vied    
   2  3 S 

PV (E-

PT 457) 
 

E-PT 600 Sociálna patológia      2  3 P V  

 E-NZ x 
Seminár Novej 

zmluvy 
   2  3 S V  

E-CD 001 

Vybrané kapitoly 

z dejín a kultúry 

kresťanstva 

v Uhorsku so 

špeciálnym 

zreteľom na 

Slovensko 

  2  2 V   

Spolu     16 8 25 11   5 
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4. semester  

Kód 

Predmet  Prerek-

vizita  

Hod./týţ. 

povinné 

Hod./týţ. 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 
nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-ST 200 
Teológia 

symbolických kníh  
  2  3  P P ● 

E-CD 150 
Dejiny kresťanstva 

na Slovensku 

E-CD 101 

E-CD 102 

E-CD 200 

2  3  P P  

E-PT 244 
Diakonát ako úrad 

v cirkvi   
  1  2  P P ● 

E-ST 400 Dogmatika 1      3  4  P P  

E-PT 313 
Praktikum 

pastorálky 3   
E-PT 312 1  2  C P  

E-PT 620 

Špeciálne 

pedagogické 

poradenstvo 

a sluţby     

  2  3  P P ● 

E-PT 630  

Tvorba špeciálnych 

výchovných 

programov    

  2  3  S P ● 

E-PT 640 Pracovná terapia      2  3  P P ● 

E-PT 245  
Seminár 

k diakonátu  
   2  3 S V  

 E-SZ x 
Seminár Starej 

zmluvy 
   2  3 S V  

E-FR 202 
Kapitoly z dejín 

filozofie 2 
   2  3 P V  

E-PT 650 Výtvarné techniky      2  3 C V  

Spolu     15 8 23 12   5 
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5. semester  
       

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hod./týţ. 

povinné 

Hod./týţ. 

nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-ST 300 
Symbolika - 

Ekumenika   
  2  3  P P ● 

E-PT 246 
Problematika 

ústavnej diakonie  
  1  2  P P ● 

E-EB 407 

Seminár 

k záverečnej 

práci  Bc. 

  2  4  S P  

E-ST 500 Etika      3  4  P P  

E-PT 660 
Náhradná 

výchova  
  2  3  P P ● 

E-PT 670 

Malé skupiny 

v diakonickej 

sluţbe  

  2  3  C P  

E-PT 680 
Exkurzia a stáţe 

v zariadeniach    
  4  6  C P  

E-PT 410 Seminár – prax      2  3  S P  

E-CD-002 

Teologické 

princípy 

slovenskej časti 

Evanjelickej 

cirkvi a.v. 

v Uhorsku v 2. 

polovici 19. stor. 

  2  3 P V  

E-PT 346 
Seminár ústavnej 

diakonie    
   2  3 S V  

E-PT 220 
Aplikovaná 

hermeneutika   
   2  3 P V  

Spolu     18 6 28 9   3 
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6. semester         

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hod./týţ. 

Povinné 

Hod./týţ. 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-NZ 311 
Etika Novej 

zmluvy   
  2  3  P P ● 

E-PT 247 

Organizácia 

a právne 

predpoklady 

sociálnej práce 

v SR a EU  

  1  2  P P ● 

E-PT 691 
Základy 

opatrovateľstva 
  2  3  P+C P ● 

E-EB 800 
Záverečná práca 

Bc. 
   6   P  

E-FR 102 
Dejiny 

náboţenstiev 2 
  2  3  P 

PV (E-FR 

302) 
 

E-FR 302 
Psychológia 

náboţenstva   
   2  3 P 

PV (E-FR 

102) 
 

E-FR 303 
Dejiny slovenskej 

filozofie 
   2  3 P V  

 E-PT x 
Seminár praktickej 

teológie 
   2  3 S V  

Spolu     7 6 17 9   3 

          

SPOLU za 6 

semestrov 
    85 42 138 62   26 
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Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc – bakalársky 

študijný program – externá forma štúdia 
 

1. semester         

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod. 

/semester 

povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 
nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-SZ 601 
Biblospyt Starej 

zmluvy  
 8  3  P P ● 

E-CD 101 
Všeobecné cirkevné 

dejiny 1  
 8  3  P P  

E-PT 242 
Teologické základy 

diakonie  
 4  2  P P ● 

E-PT 210 Základy pastorálky   8  3  P P ● 

E-PT 261 Pedagogika 1   8  3  P P ● 

E-PT 241 
Psychologická 

propedeutika  
 8  3  P P ● 

E-PT 510 
Techniky 

komunikácie  
 8  3  P P  

E-PT 403 
Seminár k teológii 

diakonie  
 8  3  S 

PV  

(E-PT 

404) 

 

E-PT 404 
Seminár 

z pedagogiky 1 
  8  3 S 

PV  

(E-PT 

403) 

 

E-PT 280 Misiológia   8  3 P V  

E-PT 540 
Literatúra pre deti – 

tvorivé čítanie   
  8  3 P V  

Spolu    60 24 23 9   5 

 

Vysvetlivky: 

 Druh: (P-povinný, PV-povinne voliteľný, V-voliteľný) 

 Forma: (P-prednáška, S-seminár, C-praktické cvičenie) 
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2. semester   
       

Kód Predmet Prerek-

vizita 

Hod. 

/semester 

Povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 
nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-ST 100 

Úvod do 

systematickej 

teológie  

  8  3  P P ● 

E-CD 102 
Všeobecné 

cirkevné dejiny 2  

 E-CD 

101 
8  3  P P  

E-PT 311 
Praktikum 

pastorálky 1   

E-PT 

210 
4  2  P P  

E-PT 243 
Dejiny diakonie 

a vnútornej misie   

E-PT 

242 
4  2  P P ● 

E-PT 520 
Základy vývinovej 

psychológie    
  8  3  P P ● 

E-PT 530 
Sociálna 

psychológia   
  8  3  P P ● 

E-PT 580 Sociálna práca    8  3  P P ● 

E-PT 409 
Seminár 

z pedagogiky 2  
   8  3 P 

PV (E-PT 

003, E-PT 

456) 

 

E-PT 456 

Seminár k dejinám 

diakonie 

a vnútornej misie   

  8  3  S 

PV (E-PT 

409, E-PT 

406) 

 

E-PT 003 
Seminár – 

psychológia  
   8  3 S 

PV (E-PT 

456, E-PT 

409) 

 

E-PT 560 
Sociálna 

pedagogika   
   8  3 P V  

E-PT 570 

Technická 

tvorivosť – 

pracovná výchova   

   8  3 P V  

 Spolu     56 32 22 12   5 
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3. semester    
       

Kód 

Predmet  Prerek-

vizita  

Hod. 

/semester 

povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-PT 260 Katechetika   8  3  P P ● 

E-CD 200 
Evanjelická 

reformácia   

 E-CD 

102 
8  3  P P  

E-NZ 403 
Biblospyt Novej 

zmluvy    
  8  3  P P ● 

E-PT 234 Zborová diakonia      4  2  P P ● 

E-PT 610 

Sociálno-právna 

ochrana detí 

a mládeţe   

  8  3  P P  

E-PT 312 
Praktikum 

pastorálky 2    
E-PT 311 4  2  C P  

E-PT 521 

Základy 

psychológie 

postihnutých     

E-PT241  8  3  P P ● 

E-PT 590 

Pedagogika 

sociálne 

a emocionálne 

narušených    

E-PT241 8  3  P P ● 

E-PT 457 
Seminár zborovej 

diakonie  
  8  3  S 

PV (E-PT 

408) 
 

E-PT 408 
Seminár 

sociálnych vied    
   8  3 S 

PV (E-PT 

457) 
 

E-PT 600 
Sociálna 

patológia   
   8  3 P V  

 E-NZ x 
Seminár Novej 

zmluvy 
   8  3 S V  

Spolu     64 24 25 9   5 
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4. semester  
       

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hod. 

/semester 

povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-ST 200 
Teológia 

symbolických kníh  
  8  3  P P ● 

E-CD 150 
Dejiny kresťanstva 

na Slovensku 

E-CD 101 
E-CD 102 

E-CD 200 
8  3  P P  

E-PT 244 
Diakonát ako úrad 

v cirkvi   
  4  2  P P ● 

E-ST 400 Dogmatika 1      12  4  P P  

E-PT 313 
Praktikum 

pastorálky 3   
E-PT 312 4  2  C P  

E-PT 620 

Špeciálne 

pedagogické 

poradenstvo 

a sluţby     

  8  3  P P ● 

E-PT 630  

Tvorba špeciálnych 

výchovných 

programov    

  8  3  S P ● 

E-PT 640 Pracovná terapia      8  3  P P ● 

 E-SZ x 
Seminár Starej 

zmluvy 
   8  3 S V  

E-FR 202 
Kapitoly z dejín 

filozofie 2 
   8  3 P V  

E-PT 245 
Seminár 

k diakonátu  
   8  3 S V  

E-PT 650 Výtvarné techniky      8  3 C V  

Spolu     60 32 23 12   5 
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5. semester  
       

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hod. 

/semester 

povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 
nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-ST 300 
Symbolika – 

Ekumenika   
  8  3  P P ● 

E-PT 246 
Problematika 

ústavnej diakonie  
  4  2  P P ● 

E-ST 500 Etika      12  4  P P  

E-PT 660 Náhradná výchova    8  3  P P ● 

E-PT 670 

Malé skupiny 

v diakonickej 

sluţbe  

  8  3  C P  

E-PT 680 
Exkurzia a stáţe 

v zariadeniach    
  16  6  C P  

E-PT 410 Seminár – prax      8  3  S P  

E-EB 407 

Seminár 

k záverečnej práci 

Bc.    

  8  4  S P  

E-PT 346 
Seminár ústavnej 

diakonie    
   8  3 S V  

E-PT 220 
Aplikovaná 

hermeneutika   
   8  3 P V  

Spolu     72 16 28 6   3 
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6. semester  
       

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hod. 

/semester 

povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 
nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

E-NZ 311 
Etika Novej 

zmluvy   
  8  3  P P ● 

E-PT-247 

Organizácia 

a právne 

predpoklady 

sociálnej práce 

v SR a EU  

  4  2  P P ● 

E-PT 691 
Základy 

opatrovateľstva 
  8  3  P+C P ● 

E-EB 800 
Záverečná práca 

Bc. 
   6   P  

E-FR 102 
Dejiny 

náboţenstiev 2 
  8  3  P 

PV (E-FR 

302) 
 

E-FR 302 
Psychológia 

náboţenstva   
   8  3 P 

PV (E-FR 

102) 
 

 E-PT x 
Seminár praktickej 

teológie 
   8  3 S V  

E-FR 303 
Dejiny slovenskej 

filozofie 
   8  3 P V  

Spolu     28 24 17 9   3 

          

SPOLU za 6 semestrov 

  
  340 152 138 57   26 
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Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci  

– magisterský študijný program – denná forma 
 

 

1. semester  

     

 

  

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hodiny 

/týţdeň 

povinné 

Hodiny 

/týţdeň 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

 

E-NZ 270 Ţivot Jeţiša                                      

 

2  3  P P   

E-ST 410 Dogmatika 2 
 

2  3  P P ●  

E-PT 780 
Základy 

manaţmentu 

 
4  5  P/S P ●  

E-PT 800 

Makroekonomika 

Ekonómia  

(primer. časť 1-3) 

 

4  5  P/S P ●  

E-PT 760 
Marketing 

manaţment 
 4  5  P/S P ●  

E-PT 700 

Vzdelávanie 

v pastorálno-

psychologickej 

supervízii 1 

(základné situácie) 

 

4  5  P/S P  
spolu

8 dní 

E-PT 242 
Teologické 

základy diakonie 

 

 1  2 P V*   

E-PT 210 Základy pastorálky 
 

 2  3 P V*   

 E-KSTD x Seminár KSTD 
 

 2  3 S V   

Spolu   

 

20 5 26 8   4  

 
 

Vysvetlivky:  
Druh: (P-povinný, PV-povinne voliteľný, V-voliteľný) 

Forma: (P-prednáška, S-seminár, C-praktické cvičenie) 

*  - Povinné pre študentov, ktorí predmet neabsolvovali v predchádzajúcom stupni štúdia 
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2. semester  

     

 

  

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hodiny 

/týţdeň 

povinné 

Hodiny 

/týţdeň 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 
(P-S-C) 

Druh  
(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončeni

a skúškou 

 

E-ST 420 Dogmatika 3  2  3  P P ●  

E-PT 810 

Mikroekonomika 

(Ekonómia –  

primer. časť 1-3) 

 4  5  P/S P ●  

E-PT 820 
Informačné systémy 

v manaţmente 
 4  5  P/S P ●  

E-PT 821 

Marketing 

manaţment 

v organizáciách 

sociálnych sluţieb 

 2  3  P P ●  

E-PT 790 
Personálny 

manaţment 

E-PT 

780 
4  5  P/S P ●  

E-PT 710 

Vzdelávanie 

v supervízii 2 

(Osobná supervízia 

v zariadení sociálnej 

pomoci) 

E-PT 

700 
4  5  P/S P  

spolu

8 dní 

E-EB 405 
Seminár k záverečnej 

práci 1 
 2  4  S P   

E PT 243 
Dejiny diakonie a 

vnútornej misie 
  1  2 P V*   

E-FR 304 
Sociológia 

náboţenstva 
 2  3  P 

PV E-FR 

302, E-

FR 305) 

  

E-FR 302 
Psychológia 

náboţenstva 
  2  3 P 

PV E-FR 

304, E-

FR 305) 

  

E-FR 305 
Vplyv choroby na 

vieru človeka 

 

 2  3 S 

PV E-FR 

302, E-

FR 304) 

  

 E-PT x 
Seminár praktickej 

teológie 
  2  3 S V   

Spolu    24 7 33 11   5  

 

*  - Povinné pre študentov, ktorí predmet neabsolvovali v predchádzajúcom stupni štúdia 
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3. semester  

     

 

  

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hodiny 

/týţdeň 

povinné 

Hodiny 

/týţdeň 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

 

E-PT 770 Základy podnikania 
E-PT 

780 
4  5  P/S P ●  

 E-PT 910 

Odborná prax  

 

75 

 

10 

                  S P  

* 

Odborná prax – 

teoretická časť 
2 3 *

1 

E-PT 720 

Vzdelávanie 

v supervízii 3 

(Skupinová terapia) 

E-PT 

710 
4  5  P/S P  

spolu

8 dní 

E-PT 750 Finančný manaţment  4  6  P/S P ●  

E-EB 406 
Seminár k záverečnej 

práci 2 
 2  4  S P   

E-PT 311 
Praktikum pastorálky 

1 

E-PT 

210 
 1  2 C V*   

E-ST 300 
Symbolika - 

ekumenika 
  2  3 P V   

E-PT 246 
Problematika 

ústavnej diakonie 
  1  2  V ●  

E-ST 428 
Základné problémy 

bioetiky 
  2  3 S V   

E-PT 234 Zborová diakonia   1  2 P V   

Spolu   91 7 33 12   3  

 

* Odborná prax v trvaní dvoch týţdňov počas mesiacov júl – august  (Jurík, Nízka) 

*
1  Odborná prax – vyhodnotenie letnej odbornej praxe formou seminára 

V*  Povinné pre študentov, ktorí predmet neabsolvovali v predchádzajúcom stupni štúdia 
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4. semester  
     

 

  

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hodiny 

/týţdeň 

povinné 

Hodiny 

/týţdeň 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

 

E-PT 247 

Cirkevnoprávny  

kontext  Sociálnej 

sluţby v SR 

 1  2  P P * ●  

E-PT 730 

Vzdelávanie 

v supervízii 4  

(Tvorba tímu v 

kontexte 

organizácií 

a inštitúcií)                     

E-PT 

720 
4  5  P/S P  

spolu

8 dní 

E-PT 740 

Diakonia pri 

marginalizovaných

skupinách 

obyvateľstva 

 1  2  P P ●  

E-EB 900 
Záverečná práca 

Mgr. 
   8   P   

E-NZ 312 

Vybrané kapitoly 

z teológie Novej 

zmluvy 

  2  3 P V ●  

Spolu    6 2 17 3   3  

      

 

    

SPOLU za 4 semestre 

  
 141 21 109 34   15  
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Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci  

– magisterský študijný program – externá forma 
 

 

1. semester  

     

 

  

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hod. 

/semester 

povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

 

E-NZ 270 Ţivot Jeţiša                                      

 

8  3  P P   

E-ST 410 Dogmatika 2 
 

8  3  P P ●  

E-PT 780 
Základy 

manaţmentu 

 
16  5  P/S P ●  

E-PT 800 

Makroekonomika 

Ekonómia  

(primer. časť 1-3) 

 

16  5  P/S P ●  

E-PT 760 
Marketing 

manaţment 
 8  5  P/S P ●  

E-PT 700 

Vzdelávanie 

v pastorálno-

psychologickej 

supervízii 1 

(základné situácie) 

 

64  5  P/S P  
spolu 

8 dní 

E-PT 242 
Teologické 

základy diakonie 

 

 4  2 P V*   

E-PT 210 Základy pastorálky  
 

 8  3 P V*   

 E-ST x 

Seminár 

systematickej 

teológie 

 

 8  3 S V   

Spolu   

 

120 20 26 8   4  

 

Vysvetlivky:  
Druh: (P-povinný, PV-povinne voliteľný, V-voliteľný) 

Forma: (P-prednáška, S-seminár, C-praktické cvičenie) 

 * -  Povinné pre študentov, ktorí predmet neabsolvovali v predchádzajúcom stupni štúdia 
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2. semester  

     

 

  

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hod. 

/semester 

povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 
(P-S-C) 

Druh  
(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončeni

a skúškou 

 

E-ST 420 Dogmatika 3  8  3  P P ●  

E-PT 710 

Vzdelávanie 

v supervízii 2 

(Osobná supervízia 

v zariadení soc. 

pomoci) 

E-PT 

700 
64  5  P/S P  8 dní 

E-PT 810 

Mikroekonomika 

(Ekonómia –  

primer. časť 1-3) 

 8  5  P/S P ●  

E-PT 820 
Informačné systémy 

v manaţmente 
 16  5  P/S P ●  

E-PT 821 

Marketing 

manaţment 

v organizáciách 

sociálnych sluţieb 

 8  3  P P ●  

E-PT 790 
Personálny 

manaţment 

E-PT 

780 
8  5  P/S P ●  

E-EB 405 
Seminár k záverečnej 

práci 1 
 8  4  S P   

E-PT 243 
Dejiny diakonie a 

vnútornej misie 
  4  2 P V*   

E-FR 302 
Psychológia 

náboţenstva 
  8  3 P 

PV E-FR 

304, E-

FR 305) 

  

E-FR 304 
Sociológia 

náboţenstva 
 8  3  P 

PV E-FR 

302, E-

FR 305) 

  

E-FR 305 
Vplyv choroby na 

vieru človeka 

 

 8  3 S 

PV E-FR 

302, E-

FR 304) 

  

 E-PT x 
Seminár praktickej 

teológie 
  8  3 S V   

Spolu    128 28 33 11   5  
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3. semester  

     

 

  

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hod. 

/semester 

povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

 

E-PT 750 Finančný manaţment  16  6  P/S P ●  

E-PT 720 

Vzdelávanie 

v supervízii 3 

(Skupinová terapia) 

E-PT 

710 
64  5  P/S P  

spolu

8 dní 

E-PT 770 Základy podnikania E-780 16  5  P/S P ●  

 E-PT 910 

Odborná prax                                                      

 

75 

 

10 

 S P  

* 

Odborná prax – 

teoretická časť 
8 3 *

1 

E-EB 406 
Seminár k záverečnej 

práci 2 
 8  4  S P   

E-PT 311 
Praktikum pastorálky 

1 

E-PT 

210 
 4  2 C V*   

E-PT 234 Zborová diakonia   4  2 P V   

E-PT 246 
Problematika 

ústavnej diakonie 
  4  2  V ●  

E-ST 428 
Základné problémy 

bioetiky 
  8  3 S V   

E-ST 300 
Symbolika - 

ekumenika 
  8  3 P V   

Spolu   187 28 33 12   3  

 

* Odborná prax v trvaní dvoch týţdňov počas mesiacov júl – august (Jurík, Nízka) 

*
1  Odborná prax – vyhodnotenie letnej odbornej praxe formou seminára  

V*  Povinné pre študentov, ktorí predmet neabsolvovali v predchádzajúcom stupni štúdia 
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4. semester  
     

 

  

Kód Predmet  Prerek-

vizita  

Hod. 

/semester 

povinné 

Hod. 

/semester 
nepovinné 

Kredity 

povinné 

Kredity 

nepovinné 

Forma 

(P-S-C) 

Druh  

(P-PV-V) 

Spôsob 

ukončenia 

skúškou 

 

E-PT 247 

Cirkevnoprávny  

kontext  Sociálnej 

sluţby v SR 

 4  2  P P * ●  

E-PT 730 

Vzdelávanie 

v supervízii 4  

(Tvorba tímu v 

kontexte 

organizácií 

a inštitúcií)                     

E-PT 

720 
64  5  P/S P  

spolu

8 dní 

E-PT 740 

Diakonia pri 

marginalizovaných 

skupinách 

obyvateľstva 

 4  2  P P ●  

E-EB 900 
Záverečná práca 

Mgr. 
   8   P   

E-NZ 312 

Vybrané kapitoly 

z teológie Novej 

zmluvy 

  8  3 P V ●  

Spolu    72 8 17 3   3  

      

 

    

SPOLU za 4 semestre 

  
 507 84 109 34   15  

 

* Povinné pre študentov, ktorí predmet neabsolvovali v predchádzajúcom stupni štúdia 
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Tento Študijný poriadok Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len „Študijný poriadok UK“) je v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) 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“) vnútorným predpisom 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF 

UK“) a bol schválený Akademickým senátom EBF UK 26. novembra 2008 a Akademickým 

senátom UK 18. februára 2009. 

 

I. časť 

Všeobecné ustanovenia 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Týmto Študijným poriadkom EBF UK sa riadi štúdium študentov EBF UK prijatých na 

študijné programy akreditované v zmysle zákona o vysokých školách. Na študentov 

zapísaných na študijné odbory zriadené podľa doterajších predpisov a študentov 

doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa doterajších predpisov sa 

vzťahujú študijné poriadky fakúlt, ktoré platili v čase začatia štúdia, ak nie je vo 

vnútornom predpise EBF UK stanovené inak. 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

(1) Štúdium na UK sa uskutočňuje na fakultách alebo iných súčastiach UK (ďalej len 

„fakulty“). 

(2) Na UK sú zaručené všetky akademické práva a slobody. V súvislosti so štúdiom je to 

najmä  právo študenta učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci 

akreditovaných študijných programov a sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti 

rôznym vedeckým názorom, výskumným metódam a umeleckým smerom a v moţnosti 

vyjadrovania vlastných názorov najmä v otvorenosti voči vedeckému teologickému 

bádaniu. 

 

II. časť 

Pravidlá prijímacieho konania na EBF UK 

Čl. 3 

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium 

(1) Prijímacie konanie je proces, ktorý umoţní uchádzačovi preukázať splnenie určených 

podmienok na štúdium a stať sa študentom zvoleného študijného programu na fakulte.  

 

(2) Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje zákon o vysokých školách. Ďalšie  

podmienky prijatia na štúdium do príslušného študijného programu a spôsob ich 

overovania zverejňuje fakulta podľa ustanovení v čl. 4. Súčasťou overovania splnenia 
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podmienok na štúdium môţe byť prijímacia skúška, ak to fakulta určí.
1
 Prijímacie 

konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vţdy.
2
  

 

Čl. 4  

Prihláška na štúdium 

(1) Dekan fakulty zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý 

predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky 

študijný program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, 

a pri ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom 

určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky 

prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania 

schopností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob 

vyhodnocovania jej výsledkov, ako aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje 

fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu.
3
 

(2) Skutočnosti podľa odseku 1 sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty a spôsobom, ktorý 

umoţní hromadný prístup. Do ukončenia prijímacieho konania nie je moţné tieto 

skutočnosti dodatočne meniť.  

(3) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky 

na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.
4
 

(4) Prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, v určenom termíne a musí 

byť podpísaná uchádzačom. Uchádzač so zdravotným postihnutím môţe k prihláške 

pripojiť ţiadosť, na základe ktorej sa určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania 

s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie.  

(5) K prihláške sa priloţí doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výška poplatku 

za prijímacie konanie sa zverejní podľa odseku 2. 

(6) Uchádzač o štúdium na fakulte môţe podať prihlášku na maximálne tri študijné programy 

v dennej forme štúdia, ktoré sa uskutočňujú na fakulte. Záujem o štúdium viacerých 

programov sa uvádza na jednom tlačive. Uchádzač o štúdium na fakulte môţe podať  

prihlášku na viac študijných programov v externej forme štúdia, ktoré sa uskutočňujú na 

fakulte. Záujem o štúdium viacerých programov sa uvádza na jednom tlačive. 

V predmetných tlačivách uchádzač uvedie študijné programy, o ktoré má záujem, v 

poradí dôleţitosti.  

(7) Ak prihláška nie je riadne vyplnená, alebo ak neobsahuje doklad o zaplatení poplatku 

podľa odseku 5, fakulta vyzve uchádzača, aby nedostatky v ustanovenej lehote odstránil. 

Ak uchádzač v ustanovenej lehote nedostatky neodstráni, prihláška sa povaţuje za 

neplatnú. 

                                                 
1
  § 57 zákona o vysokých školách. 

2
  § 57 ods. 3 zákona o vysokých školách.  Čl. 2 Vnútorného predpisu UK č. 2/2008  Smernica rektora UK 

Organizácia doktorandského štúdia na UK. 
3
 § 57 ods. 5 zákona o vysokých školách. 

4
 § 58 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, fakulta zašle uchádzačovi pozvánku 

na prijímaciu skúšku najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky, prípadne pred 

termínom konania jej prvej časti. 

 

Čl. 5 

Prijímacia skúška 

(1) Prijímacia skúška sa môţe deliť na viac častí a môţe sa konať v jednom alebo vo 

viacerých dňoch. 

(2) Na konanie prijímacej skúšky musí byť stanovený aspoň jeden riadny a spravidla jeden 

náhradný termín; tieto termíny musia byť stanovené v súlade so Štatútom UK.
5
 

(3) Náhradný termín skúšky môţe povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne poţiada. 

Dôvodom na povolenie náhradného termínu môţe byť napr. náhle ochorenie alebo 

štúdium v zahraničí, keď je prípravou na štúdium na UK, alebo účasť uchádzača na 

prijímacej skúške na inej fakulte UK.  

(4) Prijímacia skúška na prvý a druhý stupeň štúdia musí byť písomná; kde si to vyţaduje 

charakter študijného programu, môţe byť doplnená aj ústnou alebo talentovou skúškou 

alebo overením fyzických, resp. iných predpokladov. 

(5) Dekan môţe ustanoviť pravidlá, ktoré je uchádzač povinný dodrţiavať počas prijímacej 

skúšky. 

(6) Dekan vymenuje na vykonanie prijímacej skúšky skúšobnú komisiu. Skúšobná komisia je 

najmenej trojčlenná. 

(7) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totoţnosť uchádzača podľa 

občianskeho preukazu alebo iného dokladu totoţnosti (cestovný pas).  

(8) O priebehu prijímacej skúšky kaţdého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu o 

prijímacom konaní. Súčasťou tohto spisu je aj: 

a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (počet získaných 

bodov) a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila, resp. vkladala údaje do počítača, 

b) záznam o ústnej skúške, ktorý obsahuje otázky poloţené uchádzačovi, výsledok 

skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie, alebo  

c) záznam o talentovej (zisťovanie dispozícií uchádzača) alebo praktickej skúške, ktorý 

obsahuje úlohy zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov 

skúšobnej komisie. 

 

(9) Na prijímacej skúške alebo jej časti musia byť prítomní najmenej dvaja členovia 

skúšobnej komisie. 

(10) Hodnotenie písomných testov musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá testy hodnotí nesmie 

vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test písal.  

                                                 
5
 Čl. 52 ods. 3 Štatútu UK. 
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(11) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku 

uchádzača alebo jej časť, ak sa uchádzač dopustí podvodu alebo konania, ktoré je v 

rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky prerušenej 

prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia, náhradný termín prijímacej skúšky sa 

mu neposkytuje a jeho prijímacia skúška sa povaţuje za neúspešnú. 

(12) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku alebo 

jej časť aj vtedy, keď v jej priebehu sa zistia okolnosti, ktoré porušujú rovnosť 

zúčastnených uchádzačov v prijímacom pokračovaní. Výsledky prerušenej prijímacej 

skúšky sa nehodnotia, prijímacia skúška sa opakuje v náhradnom termíne alebo v inom 

termíne určenom dekanom. 

 

Čl. 6 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania 

 

 

O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan.
6
 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od 

overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie, 

poučenie o moţnosti podať ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia a podpis dekana alebo ním 

splnomocneného prodekana. Musí sa doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, 

ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske 

fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa povaţuje za deň doručenia.
7
 

Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní. 

Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov. 

Čl. 7 

Nahliadanie uchádzača do dokumentácie o prijímacom konaní 

(1) Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to 

najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana. Pod nahliadnutím sa rozumie, ţe 

uchádzač môţe dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Na nahliadnutie 

do dokumentácie sa primerane vzťahujú ustanovenia vnútorného predpisu UK.
8
 

(2) Nahliadať do materiálov môţe len uchádzač alebo ním písomne splnomocnená osoba. Do 

dokumentácie prijímacieho konania moţno nahliadnuť vo vyhradených priestoroch 

fakulty za prítomnosti osôb poverených dekanom. 

(3) Na nahliadnutie do dokumentácie musia byť vytvorené primerané podmienky a stanovená 

primeraná doba. 

                                                 
6
 § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách. 

7
 § 58 ods. 7 zákona o vysokých školách. 

8
 Smernica rektora UK č. 2/1998 o nahliadaní do písomných materiálov, ktorými sa preveruje potrebná 

spôsobilosť pre vysokoškolské štúdium na fakultách, pre celoţivotné vzdelávanie občanov alebo pre ďalšie 

vzdelávanie občanov na fakultách alebo súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave. 
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(4) Ak uchádzač zistí, ţe jeho test bol nesprávne vyhodnotený, alebo došlo k omylu pri určení 

výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je v zmysle 

odseku 2 prítomná pri nahliadaní a uvedie ju aj v ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o 

neprijatí. 

Čl. 8 

Preskúmanie rozhodnutia o neprijatí 

(1) Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môţe podať ţiadosť o 

preskúmanie tohto rozhodnutia. Ţiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v 

lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.
9
  

(2) Dekan môţe sám ţiadosti vyhovieť, ak zistí, ţe rozhodnutie bolo vydané v rozpore so 

zákonom, s vnútorným predpisom UK alebo fakulty alebo s podmienkami ustanovenými 

podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. Inak postúpi ţiadosť do 15 dní odo dňa jej 

doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom a písomným stanoviskom 

dekana fakulty k vyjadreniam a námietkam ţiadateľa. 

(3) Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom 

UK alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. 

Inak ţiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.  

(4) Rozhodnutie rektora podľa odseku 2 musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o 

tom, ţe proti nemu nie je moţné podať ţiadosť o preskúmanie. 

(5) Odpoveď ţiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od 

doručenia ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium.  

(6) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo 

uvedené v ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáţe, ţe uchádzač bol 

poškodený chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so skúšobnou komisiou je 

povinný nedostatok odstrániť a uchádzača zaradiť do poradovníka podľa opraveného 

počtu dosiahnutých bodov. 

(7) Zmeny v dokumentácii prijímacieho konania urobené v zmysle odseku 6 musia byť 

vykonané komisionálne a musí o tom byť vypracovaný zápis podpísaný členmi skúšobnej 

komisie. 

(8) Ak je uchádzač po zmene vykonanej podľa odseku 6 zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú 

podmienky na prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení svoje rozhodnutie a 

uchádzača prijme na štúdium. 

Čl. 9 

Právo uchádzača na zápis na štúdium a jeho zánik 

(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na 

štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi určí a oznámi fakulta. 

                                                 
9
 § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
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(2) Fakulta má právo poţadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na štúdium. 

Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť fakulte najneskôr do začiatku 

akademického roka. 

(3) Právo uchádzača na zápis na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium zaniká, 

ak na otázku UK, resp. fakulty, či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne, alebo do 

určeného času neodpovie. 

(4) Ak zanikne právo uchádzača na zápis na štúdium, fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol 

ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá 

nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 

Čl. 10 

Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium 

(1) O prijatí absolventa bakalárskeho štúdia na magisterský študijný program v tom istom 

študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov, resp. v príbuzných študijných 

odboroch stanovených vedeckou radou fakulty, môţe rozhodnúť dekan fakulty s 

prihliadnutím na kapacitné moţnosti pracoviska, ktoré výučbu zabezpečuje. 

(2) Podmienkou prijatia je absolvovanie štátnej skúšky v bakalárskom štúdiu s prospechom 

takým alebo lepším, ako určí najmenej 4 mesiace vopred dekan. 

(3) Dekan môţe rozhodnúť o tom, ţe uchádzači o štúdium v magisterskom študijnom 

programe sa musia podrobiť prijímacej skúške.   

Čl. 11 

Prijímacie konanie pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy 

(1) Študent môţe poţiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného 

odboru alebo kombinácie študijných odborov za podmienok stanovených v študijnom 

poriadku fakulty. O povolení zmeny rozhoduje dekan so súhlasom rektora. 

(2) Zmena študijného programu sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle § 58 

zákona o vysokých školách. 

(3) Podmienky prijímacieho konania pri zmene študijného programu schvaľuje akademický 

senát fakulty na návrh dekana fakulty. Môţu sa líšiť od podmienok prijímacieho konania 

na štúdium, ktoré boli povinní splniť uchádzači zo stredných škôl, resp. absolventi 

študijného programu určitého stupňa pri prijímaní na štúdium vyššieho stupňa. Uznávanie 

absolvovaných predmetov a prenos kreditov sa riadi čl. 29. 

(4) K ţiadosti o zmenu študijného programu priloţí ţiadateľ výpis výsledkov štúdia z doteraz 

absolvovaného štúdia a sylabus predmetov, ktoré úspešne absolvoval. 

(5) Zmena študijného programu z dennej formy štúdia na externú formu štúdia a naopak je 

moţná v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov bez 

prijímacieho konania. 
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III. časť 

Štúdium na EBF UK 

Čl. 12 

Stupne a formy štúdia na EBF UK, štandardná dĺţka štúdia 

(1) EBF UK poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v  bakalárskom 

študijnom programe ako v študijnom programe prvého stupňa (ďalej aj „bakalárske 

štúdium“), v magisterskom študijnom programe ako v študijnom programe druhého 

stupňa (ďalej aj „magisterské štúdium“) a v spojenom prvom a v druhom stupni štúdia do 

jedného celku podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách a v doktorandskom študijnom 

programe ako v študijnom programe tretieho stupňa (ďalej aj „doktorandské štúdium“).  

(2) EBF UK môţe zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami 

vrátane zahraničných vysokých škôl a vysokých škôl z tretích štátov (ďalej len „spoločný 

študijný program“) na základe dohody o spoločnom študijnom programe, ktorá obsahuje 

najmä podmienky prijatia, podmienky jeho absolvovania, podrobnosti o organizácii 

štúdia, udeľovanom akademickom titule a podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia.
10

 

(3) Vysokoškolské štúdium uskutočňuje EBF UK podľa akreditovaných študijných 

programov, ktorých zoznam zverejní spôsobom stanoveným v zákone.
11

 

(4) Návrh študijných programov, ktoré sa neuskutočňujú na fakultách, predkladá rektor po 

prerokovaní v Akademickom senáte UK na schválenie Vedeckej rade UK. 

(5) Návrh študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na fakulte, predkladá dekan fakulty po 

prerokovaní v akademickom senáte fakulty na schválenie vedeckej rade fakulty. 

(6)  Študijný program sa uskutočňuje v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia. Denná 

forma štúdia sa uskutočňuje prezenčnou metódou alebo dištančnou metódou alebo ich 

kombináciou za podmienok podľa ods. 7. Externá forma štúdia môţe byť realizovaná 

prezenčnou metódou, dištančnou metódou a kombinovanou metódou. 

(7) Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach. Ak 

ide o študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3 

zákona o vysokých školách, vyţaduje sa vyučovanie s priamym kontaktom 

vysokoškolského učiteľa a študenta v rozsahu najmenej 18 hodín týţdenne v časti 

akademického roka, v ktorom prebieha výučba. Uvedené sa nevzťahuje na čas 

vykonávania odbornej praxe alebo stáţe súvisiacej so štúdiom.  

(8) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UK je zaloţená na 

kreditovom systéme štúdia v súlade s vyhláškou MŠ SR.
12

 

(9) Fakulty môţu uskutočňovať aj výučbu jednotlivých predmetov alebo častí štúdia pre iné 

fakulty, vysoké školy alebo inštitúcie. 

                                                 
10

 § 54a zákona o vysokých školách. 
11

 § 20 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách. 

 
12

 Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. 
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(10) Štandardná dĺţka štúdia je pre študijný program prvého stupňa (bakalársky študijný 

program) najmenej tri a najviac štyri roky, pre študijný program druhého stupňa 

(magisterský študijný program nadväzujúci na bakalársky študijný program) najmenej 

jeden a najviac tri roky, v prípade spojenia prvého a druhého stupňa podľa § 53 ods. 3 

zákona o vysokých školách do jedného celku najmenej štyri roky a najviac šesť rokov.  

Doktorandské študijné programy v dennej forme štúdia trvajú najmenej tri roky a najviac 

štyri roky. V externej forme štúdia je to najviac päť rokov. Štandardná dĺţka štúdia je 

stanovená v akreditačnom spise študijného programu. 

Čl. 13 

Práva a povinnosti študentov 

(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom UK zápisom na študijný program 

vysokoškolského štúdia realizovaný na fakulte. 

(2) Študent má právo najmä: 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 

b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, 

c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným 

programom alebo  študijným poriadkom, 

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným programom 

zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek študijného programu pri 

zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si pred začatím výučby učiteľa pri 

predmete vyučovanom viacerými učiteľmi, 

e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v 

zahraničí, 

f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na UK, 

g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých zdruţení pôsobiacich na UK v súlade 

s právnymi predpismi, 

h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o učiteľoch a o kvalite výučby formou anonymného 

dotazníka,
13

 

i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, 

j) na informačné a poradenské sluţby súvisiace so štúdiom a moţnosťou uplatnenia 

absolventov v praxi, 

k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné z titulu súbeţného štúdia, rozhodnúť 

sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať 

bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok, 

l) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci toho 

istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, 

m) na podanie sťaţnosti dekanovi fakulty a jej vybavenie; prijímanie, evidenciu, 

prešetrovanie, vybavovanie sťaţností a plnenia opatrení prijatých na nápravu upravuje 

osobitný predpis,
14

 

n) právo na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia pre nesplnenie 

poţiadaviek a povinností, ktoré vyplývajú zo študijného programu a Študijného 

poriadku UK alebo fakulty, 

                                                 
13

 § 70 ods.1 písm. h) zákona o vysokých školách. 
14

 Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťaţnostiach. 
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o) právo na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia z dôvodu podvodného 

konania pri prijímacej skúške.  

 

(3) Študent je povinný najmä: 

a) dodrţiavať vnútorné predpisy UK a fakulty, 

b) chrániť a hospodárne vyuţívať majetok, prostriedky a sluţby EBF UK, 

c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to priamo Univerzite Komenského 

alebo fakulte v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí ţiadosti o ich odpustenie 

a najneskôr v lehote 15 dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo 

uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, 

d) oznámiť fakulte adresu na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, 

e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného 

zamestnanca UK alebo fakulty, 

f) písomne oznámiť UK alebo fakulte rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude 

študovať bezplatne pri súbeţnom štúdiu. 

 

(4) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade so zákonom o vysokých školách 

právo v mene UK rozhodovať vo veciach akademických práv a povinností študentov 

zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte. 

(5) Študent UK je na základe zákona o vysokých školách členom akademickej obce UK, ak 

študuje študijný program na fakulte aj členom akademickej obce fakulty. 

(6) Za zavinené porušenie právnych predpisov, Štatútu UK alebo iných vnútorných 

predpisov UK alebo fakulty, na ktorej študent študuje, alebo za porušenie verejného 

poriadku môţe byť študentovi uloţené disciplinárne opatrenie.  

(7) Podrobnosti o konaní o disciplinárnom priestupku upravuje Disciplinárny poriadok UK, 

resp. disciplinárny poriadok fakulty, na ktorej študent študuje. 

Čl. 14 

Študijný poradca a koordinátor pre mobility 

(1) Na poskytovanie poradenskej sluţby študentom, najmä pri zostavovaní študijného plánu, 

pôsobia na UK študijní poradcovia (tútori). Študijného poradcu z radov vysokoškolských 

učiteľov vymenúva a odvoláva dekan. Dekan môţe vymenovať podľa potreby viacerých 

študijných poradcov. 

(2) Univerzitného koordinátora pre mobility vykonáva prorektor UK pre medzinárodné 

vzťahy, ktorého úlohou je v spolupráci s Útvarom zahraničných vzťahov Rektorátu UK 

a s Útvarom študijných vecí Rektorátu UK organizovať medzinárodnú spoluprácu vo 

vzdelávacej oblasti, riešenie úloh spojených s vysielaním a prijímaním študentov a 

poskytovanie poradenských sluţieb o moţnostiach štúdia. 

(3) Na vykonávanie úloh uvedených v odseku 2 vymenúva dekan fakulty z radov 

vysokoškolských učiteľov fakultného koordinátora pre mobility, v prípade potreby aj 

katedrových alebo ústavných koordinátorov. 
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IV. časť 

Organizácia štúdia na EBF UK 

Čl. 15 

Harmonogram štúdia 

(1) Akademický rok sa začína 1. septembra beţného roka a končí sa 31. augusta 

nasledujúceho roka. 

(2) Akademický rok sa člení na zimný a letný semester. 

(3) Kaţdý semester sa skladá z výučbovej časti a skúškového obdobia.  

(4) Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 13 a najviac 15 výučbových týţdňov. 

Skúškové obdobie trvá najmenej 4 týţdne. V poslednom semestri štúdia môţe dekan 

upraviť harmonogram výučby aj iným spôsobom. 

(5) Rektor stanovuje najneskôr do 31. januára po prerokovaní v Kolégiu rektora UK jednotný 

harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok. 

(6) V súlade s jednotným harmonogramom štúdia na UK (ods. 5) navrhne dekan fakulty 

harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok na EBF UK, ktorý po prerokovaní 

schváli akademický senát fakulty. Harmonogram obsahuje dátum otvorenia školského 

roka, imatrikulácie, zápisu, termíny výučbových období, termíny skúškových období, 

termíny štátnych skúšok. 

Čl. 16  

Organizácia zápisu na štúdium 

(1) Podrobnú úpravu vzťahov, ktoré vznikajú pri zápise na štúdium, obsahuje čl. 1 Prílohy: 

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na 

fakultách UK. 

(2) Študent môţe pred zápisom vyjadriť svoj záujem o predmety, ktoré chce v nasledujúcom 

akademickom roku/semestri absolvovať a prerokovať ich skladbu so študijným poradcom. 

(3) Zápis vykonáva študijné oddelenie
15

 spravidla po vytvorení rozvrhu.  

(4) Študenti iných fakúlt alebo vysokých škôl si môţu zapísať predmet na fakulte so súhlasom 

jej dekana, resp. povereného koordinátora za podmienky, ak študent absolvoval 

predpísané prerekvizity a pokiaľ tomu nebráni nedostatočná vyučovacia kapacita.  

(5) Ak má predmet, ktorý si študenti zapisujú, obmedzenú kapacitu (z priestorových, 

personálnych alebo iných dôvodov), študentom sa umoţňuje zápis v tomto poradí: 

a) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinný (majú ho podľa plánu 

študijného programu odporúčaný v príslušnom semestri) a študenti iných vysokých 

škôl, ktorí si predmet zapisujú ako povinný na základe zmluvy o štúdiu, 

                                                 
15

 Alebo iný útvar poverený vedením študijnej agendy. 
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b) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinne voliteľný, 

c) študenti z iných fakúlt UK, pre ktorých je predmet povinne voliteľný na základe 

dohody medzi fakultami, 

d) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet výberový, 

e) študenti iných fakúlt UK, pre ktorých je predmet výberový, 

f) študenti iných vysokých škôl, pre ktorých je predmet výberový. 

 

(6) V rámci kategórií a) aţ f) podľa odseku 5 majú prednosť študenti s väčším počtom 

naakumulovaných kreditov. 

Čl. 17 

Kreditový systém štúdia 

(1) Kreditový systém štúdia umoţňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaţ 

spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu študijného predmetu (ďalej len 

„predmet“), napomáha otvorenosti UK zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje 

študentovi moţnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu. 

(2) Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré charakterizujú mnoţstvo práce 

potrebnej na ich úspešné absolvovanie. Štandardná záťaţ študenta za celý akademický rok 

je 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Kredit teda vyjadruje jednu šesťdesiatinu 

štandardného pracovného zaťaţenia priemerného študenta za obdobie jedného 

akademického roka a cca 27 hodín celkového štúdia (vrátane individuálneho štúdia a 

samoštúdia) potrebných na jeho získanie. 

(3) Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je moţné 

v priebehu štúdia jedného študijného programu získať kredity iba raz. 

(4) Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromaţďujú (sčítavajú, 

akumulujú). Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej kontrolnej 

etape štúdia je získanie potrebného súčtu kreditov stanovených študijným programom. 

(5) Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia v bakalárskom štúdiu je 

180 kreditov, keď je štandardná dĺţka štúdia tri roky, v magisterskom štúdiu 120 kreditov, 

keď je štandardná dĺţka štúdia dva roky, v doktorskom štúdiu 360 kreditov, keď je 

štandardná dĺţka štúdia šesť rokov, v spojenom prvom a druhom stupni podľa § 53 ods. 3 

zákona o vysokých školách 300 kreditov, keď je štandardná dĺţka štúdia päť rokov, alebo 

360 kreditov, keď je štandardná dĺţka štúdia 6 rokov a v doktorandskom štúdiu 180 

kreditov, keď je štandardná dĺţka štúdia tri roky.
16

 Kredity musí študent získať v takej 

skladbe, ako to určuje študijný program. 

(6) Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v SR alebo v 

zahraničí na základe zmluvy o štúdiu,
17

 získané kredity sa mu započítavajú (prenášajú) na 

základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vysoká škola, na ktorej 

ich získal. 

                                                 
16

 Vnútorný predpis UK č. 2/2008  Smernica rektora UK – Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite     

Komenského v Bratislave. 
17

  § 7 ods. 1 písm. b)  vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. 
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Čl. 18 

Študijný program, študijný plán a doklady o štúdiu 

(1) Študijný program je súbor vzdelávacích činností a súbor pravidiel zostavený tak, aby 

úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri dodrţaní stanovených pravidiel 

umoţnilo študentovi získať vysokoškolské vzdelanie.
18

 

(2) Študijný program musí obsahovať náleţitosti uvedené v zákone o vysokých školách.
19

 

(3) Študijný program moţno uskutočňovať v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných 

odborov, ktoré sú súčasťou sústavy študijných odborov. 

(4) Pravidlá absolvovania študijného programu sú zostavené tak, aby študent získal počas 

štúdia z celkového počtu kreditov určených na úspešné skončenie štúdia najmenej 70 % 

kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety. 

(5) Študijný plán študenta určuje, ktoré predmety študent v rámci štúdia absolvuje, určuje ich 

časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov. 

(6) Študijný plán si zostavuje študent sám alebo s pomocou študijného poradcu (tútora, 

v doktorandskom štúdiu školiteľa) z ponuky predmetov študijného programu tak, aby 

splnil pravidlá dané študijným programom a ustanovenia tohto poriadku. Študijný plán 

doktorandského štúdia zostavuje študent v spolupráci so školiteľom a školiteľ ho 

predkladá na schválenie odborovej komisii. 

(7) Súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby 

jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej 

dĺţke. 

(8) Doklady o štúdiu sú: a) preukaz študenta, b) výkaz o štúdiu (index), c) výpis výsledkov 

štúdia a d) záznamník klinickej praxe. Podrobnosti o obsahu dokladov o štúdiu upravuje § 

67 zákona o vysokých školách. 

(9) Výkaz o štúdiu (index) je povinným dokladom o štúdiu, do ktorého sa zapisujú najmä 

jednotky študijného programu a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného 

výkonu.
20

 

Čl. 19 

Predmety študijného programu 

(1) Študijný program sa člení na predmety. Predmet je tvorený jednotkou študijného 

programu (čl. 21 ods. 1) alebo skupinou jednotiek študijného programu zameraných na 

poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti (napr. prednáška a k nej zodpovedajúce 

cvičenie). 

(2) Kaţdý predmet je jednoznačne identifikovaný v rámci UK svojím kódom a názvom a je 

koncipovaný ako jednosemestrový. Základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú 

                                                 
18

 § 51 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
19

 § 51 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
20

 § 67 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
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v informačnom liste predmetu. Vzor informačného listu predmetu je uvedený vo vyhláške 

MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.  

(3) Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na tieto druhy: 

a) povinné - ich absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania časti 

alebo celého študijného programu, 

b) povinne voliteľné - dokresľujú charakter štúdia a umoţňujú študentovi prispôsobiť si 

študijný plán svojim individuálnym záujmom podľa vlastného výberu v štruktúre 

určenej študijným programom, 

c) výberové – sú ostatné predmety, ktoré si môţe študent zapísať na doplnenie svojho 

štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. 

 

(4) Povinné a povinne voliteľné predmety sa spravidla vyučujú na fakulte, na ktorej sa 

uskutočňuje daný študijný program. Medzi povinné predmety môţu byť zaradené aj 

predmety vyučované na inej fakulte po dohode s dekanom tejto fakulty. 

(5) Výberové predmety si študent zapisuje spravidla z ponuky výberových predmetov svojho 

študijného programu, ale aj z ponuky iných študijných programov iných fakúlt alebo 

vysokých škôl v rámci platných pravidiel.  

(6) Predmety sa v študijnom programe delia na: 

a) predmety bez nadväznosti zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním 

iného predmetu, 

b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - absolvovanie takéhoto 

predmetu je moţné len po úspešnom absolvovaní iného predmetu alebo predmetov – 

prerekvizít. 

 

(7) Záverečná práca sa povaţuje za predmet a jej hodnotenie určuje vedúci práce. Ak je 

hodnotenie v rozsahu A aţ E, tak sa za ňu prideľujú kredity a je prijatá na obhajobu.  

(8) Štátne skúšky (s výnimkou dizertačnej skúšky) nie sú predmetmi v zmysle tohto poriadku 

a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú. 

Čl. 20 

Zápis a absolvovanie predmetov 

(1) Zápisom si študent definuje svoj študijný plán pre nasledujúci semester alebo rok štúdia. 

(2) Zapísaný povinný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, môţe si zapísať počas 

štúdia ešte raz v súlade s pravidlami stanovenými v študijnom programe. Po druhom 

neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia v 

zmysle zákona o vysokých školách
21

 (pozri čl. 23 ods. 4). 

(3) Pre zapísaný povinne voliteľný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, platia 

analogicky podmienky z odseku 2, študent si však môţe namiesto neho vybrať iný 

predmet z ponuky povinne voliteľných predmetov, ak to umoţňujú pravidlá voľby 

povinne voliteľných predmetov daného študijného programu (pozri čl. 23 ods. 4).  

                                                 
21

 § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
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(4) Výberový predmet zapísaný a neabsolvovaný je moţné zapísať si ešte raz, alebo si vybrať 

hociktorý iný výberový predmet, alebo pri dostatočnom počte kreditov nezapísať si ţiadny 

výberový predmet. 

(5) Študent si musí zapísať na kaţdý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej 

skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v kaţdej etape kontroly štúdia 

mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo skončenie štúdia. V kaţdom roku 

štúdia je povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety najmenej za 40 kreditov 

okrem posledného roka štúdia. Maximálna hodnota zapísaných kreditov v jednom roku 

neprekročí 90 kreditov. 

(6) V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety 

s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. 

(7) Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. 

Čl. 21 

Jednotky študijného programu 

(1) Jednotky študijného programu v rámci predmetu určí gestor predmetu, keď nie sú 

stanovené v študijnom programe. Jednotky študijného programu sú najmä prednášky, 

semináre, cvičenia, laboratórne cvičenia, praktické cvičenia, záverečné práce, projektové 

práce, semestrálne práce, laboratórne práce, stáţe, exkurzie, odborná prax, pedagogická 

prax, kurzy a kontrolované samoštúdium. 

(2) Študent je povinný absolvovať jednotky študijného programu uvedené v informačnom 

liste predmetu. Neúčasť na jednotkách študijného programu môţe vyučujúci ospravedlniť 

z dôvodu práceneschopnosti alebo z dôvodu iných prekáţok na strane študenta (verejná 

funkcia, výkon občianskej povinnosti vo všeobecnom záujme, materská a rodičovská 

dovolenka, karanténa, ošetrovanie chorého člena rodiny, vyšetrenie alebo ošetrenie 

v zdravotníckom zariadení, narodenie dieťaťa manţelke študenta, sprevádzanie rodinného 

príslušníka do zdravotníckeho zariadenia, úmrtie rodinného príslušníka, vlastná svadba 

alebo svadba rodiča študenta, nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie 

pravidelnej verejnej dopravy, presťahovanie), ktoré študent preukáţe príslušnými 

dokladmi. Vyučujúci môţe poţadovať od študenta vypracovanie náhradnej úlohy, napr. 

seminárnej práce, ktorá nie je uvedená v informačnom liste, ako náhradu za neúčasť na 

výučbe.  

(3) Doktorand je povinný absolvovať jednotky študijného programu v súlade so študijným 

programom a individuálne študovať odbornú literatúru potrebnú z hľadiska zamerania 

dizertačnej práce (samoštúdium). Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je 

vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s  

pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týţdenne v priemere za 

akademický rok, v ktorom prebieha výučba. 

(4) Predmety so seminárnou formou výučby usmerňujú študenta tak, aby vedel samostatne 

metodicky pracovať. Študent musí v kaţdom semestri absolvovať aspoň jeden takýto 

predmet. Pri predmetoch so seminárnou formou výučby, popri práci počas hodín, 

pripravujú študenti písomné práce na určené témy. Počet predmetov so seminárnou 

formou výučby na fakulte má byť taký, aby si študent mohol voliť podľa ohlásených tém. 
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Študent počas štúdia musí absolvovať najmenej jeden predmet so seminárnou formou 

výučby z ponuky kaţdej katedry, pokiaľ to určuje odporúčaný študijný plán. Predmety 

s formou výučby praktického cvičenia sú doplnkom štúdia. Pri ich určení sa vychádza z 

praktických potrieb cirkvi.  

(5) Okrem uvedených jednotiek štúdia ponúkajú učitelia fakulty študentom (v hodinách na to 

určených) konzultácie, ktoré slúţia na bliţšie objasnenie prednesenej látky (v priebehu 

prednáškovej činnosti), na metodické pokyny pre štúdium a na objasnenie otázok 

súvisiacich s mravno-náboţenským rastom študentov. Konzultácie sa ďalej týkajú 

pokynov pre vypracovanie písomných prác, seminárnych prác. V rámci prípravy na kaţdú 

písomnú prácu musí študent absolvovať aspoň jednu konzultáciu. 

Čl. 22 

Evidencia, kontrola a hodnotenie študijných výsledkov 

(1) Podrobnú úpravu vzťahov, ktoré vznikajú pri evidencii a kontrole štúdia, obsahuje čl. 2 

Prílohy tohto Študijného poriadku EBF UK: Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, 

evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK. 

(2) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu (ďalej aj „hodnotenie 

predmetu“) sa uskutočňuje najmä: 

a) priebeţnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia 

štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne 

práce, referát na semináre a pod.), 50 % priebeţného hodnotenia musí byť realizované 

do konca siedmeho týţdňa výučby a 50 % do konca výučby v príslušnom semestri, 

b) skúškou za dané obdobie štúdia. 

 

(3) Výberové predmety sú hodnotené priebeţnou kontrolou študijných výsledkov podľa 

odseku 2 písm. a) s výnimkou, ak si študent vybral ako voliteľný predmet povinný alebo 

povinne voliteľný predmet, ktorý je hodnotený skúškou. 

(4) Skúšky sa konajú v skúškovom období semestra, v ktorom študent absolvoval predmet.  

(5) Hodnotenie predmetu je vyjadrené v informačnom liste percentuálnym podielom 

priebeţnej kontroly štúdia a semestrálnej skúšky tak, ţe ich súčet predstavuje 100 %. 

Percentá vyjadrujú rozsah študijného materiálu predmetu, ktorý má byť zvládnutý 

študentom a hodnotený počas priebeţnej kontroly alebo počas skúšky. 

(6) Odporúčaný študijný plán predpisuje najviac päť predmetov zakončených skúškou za 

semester. Študent má právo zostaviť si študijný plán tak, ţe môţe absolvovať viac ako päť 

povinných a povinne voliteľných predmetov zakončených skúškou. 

(7) Konkrétny spôsob kontroly štúdia vrátane termínov a spôsobu vyhodnotenia kontroly 

oznámi učiteľ na začiatku semestra. 
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Čl. 23 

Klasifikačné stupne a váţený študijný priemer 

(1) Na hodnotenie študijných výsledkov sa na UK pouţíva stupnica, ktorú tvorí šesť 

klasifikačných stupňov: 

a) A - výborne (vynikajúce výsledky) (numerická hodnota 1), 

b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) (numerická hodnota 1.5), 

c) C - dobre (priemerné výsledky) (numerická hodnota 2), 

d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) (numerická hodnota 2.5), 

e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) (numerická hodnota 3), 

f) FX - nedostatočne (vyţaduje sa ďalšia práca) (numerická hodnota 4). 

 

(2) Hodnotenie (známka, klasifikačný stupeň) odzrkadľuje kvalitu osvojenia si vedomostí 

alebo zručností v súlade s cieľom predmetu, uvedeným v identifikačnom liste predmetu. 

(3) Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal hodnotenie A aţ E. Študent získa 

kredity len za úspešne absolvovaný predmet. 

(4) Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX má právo na dva opravné termíny, 

pokiaľ splní podmienky priebeţného hodnotenia. Pri opakovanom zapísaní si predmetu 

má študent právo za rovnakých podmienok len na jeden opravný termín (pozri čl. 20 ods. 

2 a 3). 

(5) Na hodnotenie celkových výsledkov študenta sa pouţíva váţený študijný priemer. Váţený 

študijný priemer za akademický rok/semester sa vypočíta tak, ţe sa pre všetky študentom 

zapísané predmety v danom roku/semestri spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia 

predmetu a numerickej hodnoty známky (odsek 1) a vydelia sa súčtom kreditov 

zapísaných na daný rok/semester. Do priemeru sa rátajú známkou „4“ aj predmety, ktoré 

si študent zapísal a boli hodnotené známkou FX, alebo si ich študent zapísal a ich 

neabsolvoval a tým boli hodnotené známkou FX. 

(6) Váţený študijný priemer za celé štúdium sa vypočíta analogicky, ako je uvedené v odseku 

5, pričom sa do výpočtu zahrnú len úspešne absolvované predmety. 

(7) Váţený študijný priemer sa vyuţíva najmä pri konkurzných výberoch vynútených 

kapacitnými moţnosťami výučby, pri rozhodovaní o priznaní niektorých štipendií, pri 

prideľovaní ubytovania vo vysokoškolských internátoch a pod.   

Čl. 24 

Kontrolné etapy štúdia 

(1) Ak chce študent pokračovať v štúdiu, musí: 

a) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch 

povinných predmetov a získanie minimálne 15 kreditov,  

b) v kaţdom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov. 

 

(2) V študijnom programe môţu byť stanovené ďalšie kontrolné etapy štúdia tak, aby študent 

mal zachovanú moţnosť voľby tempa štúdia.  
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Čl. 25 

Záverečná práca 

(1) Záverečná práca je bakalárska práca, diplomová práca alebo dizertačná práca. 

(2) Bakalárskou a diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v 

študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Obhajobou dizertačnej práce sa 

preukazuje pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť. Priebeh obhajoby 

dizertačnej práce bliţšie stanovuje vnútorný predpis UK vydaný rektorom.
22

 

(3) Základné náleţitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanoví vnútorný predpis UK 

vydaný rektorom.
23

 

(4) Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa).  

(5) Záverečnú prácu posudzuje oponent (v prípade doktorandského štúdia oponenti). Oponent 

vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok. 

(6) Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na prácu 

(s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta/oponentov) najneskôr tri dni pred 

obhajobou. 

(7) Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.  

(8) Výsledok obhajoby záverečnej práce s výnimkou dizertačnej práce sa hodnotí 

klasifikačnými stupňami A aţ FX. 

(9) Ak vedúci záverečnej práce alebo oponent/oponenti nie sú členmi skúšobnej komisie, sú 

prizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú poradný hlas. O výsledku obhajoby 

záverečnej práce rozhoduje komisia hlasovaním. 

(10) Záverečná práca môţe byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s tým 

súhlasí dekan, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. Vo filologických študijných 

programoch môţe byť záverečná práca vypracovaná aj v jazyku študijného programu. V 

prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v 

rozsahu aspoň jednej strany. 

(11) Študent odovzdáva záverečnú prácu uvedenú v odseku 1 Akademickej kniţnici UK 

v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej 

sprístupnenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanoví vnútorný 

predpis UK vydaný rektorom (Vnútorný predpis č. 4/2008). 

                                                 
22

 Vnútorný predpis UK č. 2/2008  Smernica rektora UK – Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite     

Komenského v Bratislave. 
23

 Vnútorný predpis UK č. 4/2008 Úplne znenie Smernice rektora UK č. 5/2005 o základných náleţitostiach 

záverečných prác na UK v Bratislave v znení  Dodatku č. 1 (Vnútorného predpisu UK č. 7/2006) a v znení 

vnútorného predpisu UK č. 2/2008 Smernice rektora UK v Bratislave Organizácia doktorandského štúdia na 

UK.  
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Čl. 26 

Štátne skúšky 

(1) Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je jednou z podmienok úspešného 

absolvovania študijného programu. Štátna skúška nemôţe pozostávať len z obhajoby 

záverečnej práce. 

(2) Štátna skúška sa môţe skladať z viacerých predmetov štátnej skúšky.  

(3) Štátnu skúšku môţe vykonať študent po splnení povinností stanovených študijným 

programom.  

(4) Termín/termíny štátnej skúšky stanovuje dekan v súlade s harmonogramom štúdia. 

(5) Ak študentovi bránia váţne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške a vopred alebo 

najneskôr do 5 dní po termíne sa ospravedlní, môţe mu dekan určiť náhradný termín 

štátnej skúšky. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví v určenom termíne, alebo ak 

dekan neuzná dôvod ospravedlnenia, hodnotí sa jeho neprítomnosť ako neúspešne 

vykonaná skúška. 

(6) Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“). 

(7) Právo skúšať na štátnej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách 

profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou.
24

 Ak ide 

o bakalárske študijné programy, právo skúšať majú aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii 

odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. 

(8) Dekan určuje v súlade so zákonom o vysokých školách
25

 zloţenie komisie z osôb 

oprávnených skúšať. Komisia má najmenej štyroch členov. Komisia je uznášaniaschopná, 

ak je prítomný jej predseda a aspoň dvaja ďalší členovia. 

(9) Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné. Rozhodovanie komisie o 

výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí komisie. 

(10) Jednotlivé predmety štátnej skúšky sa hodnotia klasifikačnými stupňami A aţ FX. 

(11) Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ a 

„neprospel“. 

(12) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent   

hodnotený z jednotlivých predmetov štátnej skúšky len známkami A alebo B, pričom 

počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B.  

(13) Stupňom „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa pravidlá podľa 

odsek 12 a ani z jedného predmetu nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX). 

(14) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom nedostatočne (FX), celkové 

hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel“. 

                                                 
24

 Vedecká rada UK alebo vedecká rada fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. 
25

 § 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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(15) Ak sa študent nezúčastnil na štátnej skúške, alebo ak na nej nevyhovel, môţe ju vykonať 

v najbliţšom náhradnom (opravnom) termíne. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky, 

z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“ (FX). Opakovať štátnu 

skúšku je moţné najviac dvakrát do termínu, ktorý vyplýva z čl. 31 ods. 6 písm. b). 

 Čl. 27 

Celkové hodnotenie štúdia 

(1) Celkový výsledok úspešne absolvovaného štúdia sa hodnotí dvoma stupňami:  

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel. 

 

(2) Ak študent za celé štúdium dosiahol váţený študijný priemer lepší ako 1,3 (bez hodnotenia 

predmetov štátnej skúšky) a štátnu skúšku (štátne skúšky) vykonal s hodnotením „prospel 

s vyznamenaním“ v riadnom termíne, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. a). 

(3) Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. b). 

Čl. 28 

Moţnosť študenta zmeniť študijný program v rámci UK 

(1) Študentovi môţe dekan povoliť zmenu študijného programu v rámci toho istého alebo 

kombinácie študijných odborov. Pred rozhodnutím si dekan vyţiada súhlas rektora. 

(2) Ak sa pôvodný študijný program a nový študijný program študujú na rôznych fakultách, je 

podmienkou zmeny súhlas oboch príslušných dekanov. Súhlas rektora si vyţiada ten 

dekan fakulty, na ktorej bude študent študovať po zmene. 

(3) Podmienky prijímacieho konania pri zmene študijného programu podľa tohto článku sa 

môţu líšiť od podmienok prijímacieho konania na štúdium, ktoré boli povinní splniť 

uchádzači zo stredných škôl, resp. absolventi študijného programu prvého alebo druhého 

stupňa pri prijímaní na štúdium vyššieho stupňa. Uznávanie absolvovaných predmetov 

a prenos kreditov sa riadi čl. 29. 

(4) Študent je povinný na úspešné skončenie štúdia splniť podmienky stanovené v študijnom 

programe, ktorý študuje po zmene. 

(5) O zmenu študijného programu môţe študent ţiadať k začiatku akademického roka po 

úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a po splnení podmienok uvedených v čl. 24 

ods. 1 písm. b). 

Čl. 29 

Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok 

(1) Študent môţe poţiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a 

známok, ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky.  
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(2) Absolvované predmety, získané kredity a známky moţno uznať, resp. preniesť, ak sú 

súčasťou predpísaného študijného programu ako povinné a povinne voliteľné predmety a 

boli hodnotené známkou A aţ E alebo im ekvivalentným spôsobom. V magisterskom 

štúdiu nemoţno uznať kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom 

štúdiu. 

(3) O uznaní predmetov, resp. prenose kreditov a známok rozhoduje dekan na základe 

vyjadrenia gestora príslušného predmetu, pričom v jednom akademickom roku si študent 

môţe dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia najviac v hodnote 50 kreditov pri 

zachovaní podmienok pre štúdium stanovených v čl. 20 ods. 5. 

(4) Ak je študent prijatý na štúdium podľa čl. 11 alebo čl. 28, rektor môţe udeliť výnimku 

z uznania maximálnej hodnoty kreditov podľa odseku 3 na základe návrhu dekana fakulty. 

(5) Ţiadosť o uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia sa podáva dekanovi fakulty na 

začiatku akademického roka. K ţiadosti je študent povinný predloţiť sylabus predmetu, 

z ktorého kredity a známku získal. O uznaní, resp. neuznaní predmetov vydá dekan 

rozhodnutie, ktoré je vyhotovené písomne, obsahuje odôvodnenie a je doručené 

študentovi podľa čl. 35 ods. 2.  

(6) Absolvovanie predmetu v rámci programu Európskej Únie Programu celoţivotného 

vzdelávania (Life-long Learning Program), podprogram Erazmus sa uznáva bez 

predkladania ďalších dokladov. 

Čl. 30 

Prerušenie štúdia 

(1) Štúdium moţno študentovi prerušiť na základe jeho písomnej ţiadosti, spravidla na 

ucelenú časť štúdia (semester, rok). 

(2) Bez udania dôvodu moţno študentovi prerušiť štúdium najviac na jeden rok. 

(3) Ak sú dôvodom prerušenia zdravotné alebo váţne osobné dôvody, moţno štúdium 

prerušiť najviac na dva roky okrem prerušenia štúdia z dôvodu rodičovskej dovolenky, 

keď je maximálna dĺţka prerušenia 3 roky. 

(4) Prerušenie štúdia povoľuje dekan. 

(5) Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej 

práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, povoľuje dekan po kladnom vyjadrení 

štatutárneho zástupcu externej vzdelávacej inštitúcie.  

(6) Študent, ktorý preruší štúdium, prestáva byť študentom dňom prerušenia. Rozhodnutie 

o prerušení štúdia sa doručuje študentovi osobne alebo poštou.  

(7) Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, má právo sa opätovne zapísať na štúdium. 

Študentom sa stáva dňom zápisu po prerušení. 

(8) Ak má študent prerušené štúdium počas výučbovej časti semestra, zápis predmetov po 

nástupe po prerušení sa nepovaţuje za opakovaný zápis. 
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(9) Ak má študent prerušené štúdium v tej časti akademického roka, keď neprebieha výučba, 

evidujú sa mu všetky kredity a hodnotenia získané do dátumu podania ţiadosti 

o prerušenie štúdia. Študijné povinnosti, za ktoré získal študent do termínu podania 

ţiadosti o prerušenie hodnotenie FX alebo nezískal ţiadne hodnotenie, sa pri nástupe po 

prerušení štúdia povaţujú za opakovane zapísané. Pri opakovanom zapísaní predmetov sa 

postupuje podľa čl. 20 ods. 2 a 3. 

Čl. 31 

Skončenie štúdia 

(1) Štúdium na EBF UK moţno skončiť riadne alebo z dôvodov uvedených v odseku 6, v čl. 

32 a v čl. 33. 

(2) Študent riadne skončí štúdium absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného      

programu. 

(3) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok 

predpísaných na riadne skončenie štúdia príslušného študijného programu. 

(4) Dokladom o riadnom skončení štúdia a o získaní príslušného akademického titulu je 

vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške. 

(5) Vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške vydáva UK. 

Študentovi, ktorý absolvoval štúdium podľa čl. 27 ods. 1 písm. a) vydá UK diplom 

s vyznamenaním. Diplom sa odovzdáva študentovi spravidla na slávnostnej promócii. 

(6) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: 

a) zanechaním štúdia na základe vlastného rozhodnutia,  

b) prekročením štandardnej dĺţky štúdia o viac ako dva roky, 

c) ak študent nemôţe pokračovať v štúdiu z dôvodu zrušenia študijného programu, ktorý 

študuje a neprijal ponuku pokračovať v štúdiu podľa iného študijného programu, 

d) ak študent úspešne absolvoval prijímacie konanie na inej vysokej škole alebo fakulte 

UK so súhlasom príslušného dekana UK s cieľom zmeniť študijný program, 

e) ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví 

po prerušení na opätovný zápis po doručení výzvy, aby sa v lehote desiatich 

pracovných dní od doručenia tejto výzvy dostavil na zápis; študent môţe poţiadať 

o predĺţenie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, ktoré mu bránia dostaviť sa na 

zápis, inak sa deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo 

v ktorom sa mal opätovne zapísať, povaţuje za deň, v ktorom študent zanechal 

štúdium, 

f) smrťou študenta. 

Čl. 32 

Zanechanie štúdia 

(1) Ak študent chce zanechať štúdium, oznámi to písomne dekanovi. 

(2) Študentovi, ktorý zanechal štúdium, vydá fakulta na jeho ţiadosť výpis úspešne 

absolvovaných predmetov. Vo výpise sa uvedie, ţe študent štúdium neukončil. 
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Čl. 33 

Vylúčenie zo štúdia  

Študent je vylúčený zo štúdia: 

a) ak nesplní poţiadavky alebo povinnosti vyplývajúce zo študijného programu a zo 

Študijného poriadku UK alebo študijného poriadku fakulty; študent môţe byť 

vylúčený aj za porušenie povinnosti podľa čl. 13 ods. 3 písm. c),  

b) ak mu bolo za disciplinárny priestupok uloţené disciplinárne opatrenie vylúčenie zo 

štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách. 

 

V. časť 

Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta 

Čl. 34 

Začiatok konaní vo veciach študijných práv a povinností študenta 

(1) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania skúšok, resp. uznania kreditov sa 

začína dňom, keď študent podal písomnú ţiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. 

Ţiadosť musí obsahovať základné identifikačné údaje o študentovi a meritum veci, 

o ktorej sa má rozhodnúť. 

(2) Ak ţiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve študenta, aby 

v primeranej lehote ţiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. 

(3) Konanie vo veci nesplnenia poţiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu alebo 

študijného plánu a porušenia študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia 

dekana, ktorý vydá rozhodnutie na základe vlastného podnetu, podnetu učiteľa alebo 

študenta. 

(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia poţiadaviek, ktoré vyplývajú 

zo študijného programu a Študijného poriadku UK (§ 66 ods. 1 písm. c) zákona 

o vysokých školách a čl. 33 písm. a)) sa začína dňom vydania rozhodnutia o vylúčení. 

(5) Rozhodnutie vo veciach podľa odseku 1 vydá dekan v lehote do 30 dní odo dňa začatia 

konania. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, keď plynula študentovi lehota na doplnenie 

ţiadosti alebo na podanie nevyhnutného vysvetlenia podľa odseku 2. Ak dekan v tejto 

lehote 30 dní nerozhodne, môţe sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť 

dekana vo veci konať a rozhodnúť. 

(6) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Čl. 35 

Náleţitosti rozhodnutia a jeho doručovanie 

(1) Rozhodnutia podľa čl. 34 musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok 

s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu, odôvodnenie na základe 

zisteného skutkového stavu a v prípadoch podľa čl. 34 ods. 4  aj poučenie o moţnosti 

podať ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia. 
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(2) Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk na fakulte alebo kdekoľvek 

na inom mieste, kde je zastihnuteľný. Ak takéto doručenie nie je moţné, rozhodnutie 

podľa čl. 34 ods. 4 sa doručí poštou na poslednú známu adresu trvalého pobytu študenta 

ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk. Rozhodnutia vo 

veciach uvedených v čl. 34 ods. 1 a ods. 3 sa doručujú ako doporučená zásielka 

s doručenkou. Povinnosť fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, keď študent rozhodnutie 

prevezme alebo dňom, keď ho pošta vráti ako nedoručiteľnú zásielku, alebo keď 

doručenie bolo zmarené konaním, alebo opomenutím študenta. Účinky doručenia nastanú 

aj vtedy, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne. 

Čl. 36 

Ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 

(1) Proti rozhodnutiu podľa čl. 34 ods. 4 môţe študent do 8 dní odo dňa, keď mu bolo 

rozhodnutie doručené, podať ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia (ďalej len „ţiadosť“), 

ktorá má odkladný účinok. Ţiadosť sa podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal. 

(2) Dekan, môţe sám ţiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť, inak ju do 15 dní 

od doručenia na fakultu postúpi s celou dokumentáciou na rozhodnutie rektorovi. So 

ţiadosťou o preskúmanie postúpi rektorovi celý spisový materiál spolu so správou podľa 

odseku 3 vrátane vlastného stanoviska k ţiadosti o preskúmanie. 

(3) Správa obsahuje komplexné výsledky doterajšieho konania, t.j. údaje o všetkých 

vykonaných úkonoch, stanovisko k včasnosti podania ţiadosti, k dodrţaniu predpísaných 

náleţitostí ţiadosti. Dekan fakulty v správe uvedie svoje stanovisko ku všetkým 

námietkam ţiadateľa spolu s príslušnými dôkazmi a taktieţ názor, pokiaľ ide o úplnosť 

a správnosť zisteného skutkového stavu veci, ako aj právny názor, z ktorého sa 

v napadnutom rozhodnutí vychádza. 

(4) Rektor ţiadosť zamietne, ak bola podaná oneskorene alebo neoprávnenou osobou. Rektor 

zmení alebo zruší rozhodnutie dekana, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom, 

vnútorným predpisom UK alebo fakulty, inak ţiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie 

dekana potvrdí. 

(5) Ak rektor zruší rozhodnutie dekana z dôvodu, ţe nebol dostatočne zistený skutkový stav 

veci, môţe podľa okolnosti prípadu vrátiť vec dekanovi na ďalšie konanie a rozhodnutie, 

pričom je dekan viazaný právnym názorom rektora. 

(6) Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia ţiadosti študenta 

o preskúmanie rozhodnutia dekana. V zloţitejších prípadoch rozhoduje do 60 dní. 

O predĺţení lehoty zašle študentovi aj dekanovi fakulty písomné oznámenie. 

(7) Pre doručovanie rozhodnutia rektora platia ustanovenia čl. 35 ods. 2.  

(8) Ak dekan ţiadosti vyhovie a rozhodnutie zmení alebo zruší podľa odseku 2 alebo ak 

rektor zmení alebo zruší rozhodnutie dekana podľa odseku 4, orgány fakulty alebo UK 

prijmú v prípade potreby také opatrenia, aby práva študenta boli obnovené a následky, 

ktoré chybné rozhodnutie spôsobilo, boli odstránené alebo zmiernené. 
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(9) Proti rozhodnutiu rektora nie je moţné podať ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Svoje 

rozhodnutie rektor oznámi príslušnému dekanovi a vráti mu kompletný spisový materiál 

študenta spolu s návratkou o doručení rozhodnutia študentovi. 

Čl. 37 

Právoplatnosť rozhodnutia 

(1) Rozhodnutie, proti ktorému nemoţno podať ţiadosť o preskúmanie, je právoplatné. 

(2) Rozhodnutie dekana o vylúčení zo štúdia, proti ktorému študent nepodal ţiadosť 

o preskúmanie, nadobúda právoplatnosť dňom márneho uplynutia osemdňovej lehoty 

podľa čl. 36 ods. 1 .  

(3) Rozhodnutie rektora o ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana nadobúda 

právoplatnosť dňom doručenia študentovi.  

(4) Dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo 

právoplatnosť. 

VI. časť 

Ďalšie ustanovenia 

Čl. 38 

Bezpečnosť a ochrana zdravia študenta  

Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné 

predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovných podmienkach ţien.
26

 

Čl. 39 

Rigorózne skúšky 

(1) Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul „magister“, môţu 

vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, v študijnom 

odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom odbore. 

(2) Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky EBF UK udeľuje akademický titul: 

 „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v učiteľských študijných programoch,  

„doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“) v teologických študijných programoch. 

 

(3) Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok stanovuje vnútorný predpis UK.
27

 

                                                 
26

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
27

 Vnútorný predpis č. 2/2007, Smernica rektora  Zásady rigorózneho konania na UK. 
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Čl. 40 

Akademická pochvala rektora, Cena rektora za vynikajúcu záverečnú prácu 

a motivačné štipendiá 

(1) Rektor môţe udeliť Akademickú pochvalu rektora spojenú s priznaním jednorazového 

motivačného štipendia študentovi, ktorý: 

a) dosahoval počas štúdia vynikajúce študijné výsledky, 

b) prejavil príkladný občiansky postoj alebo vykonal príkladný čin, 

c) vzorne reprezentoval UK najmä na medzinárodných podujatiach alebo súťaţiach. 

 

(2) Rektor môţe udeliť Cenu rektora za vynikajúcu záverečnú prácu spojenú s priznaním 

jednorazového motivačného štipendia študentovi, ktorý vypracoval mimoriadne kvalitnú 

záverečnú prácu. 

(3) Pravidlá pre udeľovanie Akademickej pochvaly rektora, Ceny rektora za vynikajúcu 

záverečnú prácu a s tým spojené priznanie jednorazového motivačného štipendia upravuje 

Štipendijný poriadok UK a štipendijný poriadok fakulty. 

(4) Dekan môţe udeliť študentovi zapísanému na študijný program uskutočňovaný na fakulte 

pochvalu a jednorazové motivačné štipendium v súlade so Štipendijným poriadkom UK 

a štipendijným poriadkom fakulty. 

Čl. 41 

Osobitosti doktorandského štúdia 

(1) Pravidlá tohto študijného poriadku platia na doktorandské štúdium primerane, ak nie je 

ustanovené inak. 

(2) Pravidlá organizácie doktorandského štúdia sú určené zákonom o vysokých školách
28

 a sú 

konkretizované v smernici rektora (Vnútorný predpis č. 2/2008). 

Čl. 42 

Študijné poriadky fakúlt 

(3) Študijný poriadok fakulty schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty a platnosť 

nadobúda dňom schválenia v Akademickom senáte UK. 

Čl. 43 

Záverečné ustanovenia 

(1) Súčasťou tohto Študijného poriadku EBF UK je Príloha: Všeobecné pravidlá zápisu na 

štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK, ktoré sa vzťahujú na 

bakalárske, magisterské a doktorské štúdium. Na doktorandské štúdium sa vzťahujú 

primerane. 

                                                 
28

 § 54 zákona o vysokých školách. 
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(2) Študijný poriadok EBF UK nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte 

UK 18. februára 2009. 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

predseda Akademického senátu dekan 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského 

v Bratislave 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského 

v Bratislave 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doc. PhDr. František Gahér, CSc. 

predseda Akademického senátu rektor 

Univerzity Komenského 

v Bratislave 

Univerzity Komenského 

v Bratislave 
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Príloha Študijného poriadku EBF UK 

 

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných 

výsledkov na fakultách UK 
 

Čl. 1 

Zápis na štúdium 

1. Zápisom sa určuje vzťah medzi fakultou a študentom na obdobie aktuálneho 

akademického roka. Rozlišujú sa dva druhy zápisov:  

a) Zápis na štúdium podľa § 59 zákona o vysokých školách, na základe ktorého 

sa prijatý uchádzač o štúdium stáva študentom UK.  

b)  Zápis do ďalšej časti študijného programu podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona 

o vysokých školách, keď si študent splnil  povinnosti určené študijným 

programom alebo študijným poriadkom. 

2. Zápis na štúdium je realizovaný: 

a) Vytvorením údajovej vety študenta v informačnom systéme študijnej agendy 

fakulty (ďalej len „ISŠAF“) a podľa potreby aj v listinnej podobe. Údajová 

veta obsahuje osobné údaje, údaje o univerzitnom preukaze študenta (ďalej len 

„UPŠ“), súhlas s poskytovaním údajov ďalším systémom. 

b) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období 

štúdia (akademický rok, resp. semester). Tieto údaje sa zapíšu do ISŠAF, do 

Výkazu o štúdiu (indexu) a do Protokolu o študijnom pláne študenta (vzor č.1). 

c) Odovzdaním UPŠ a jeho validáciou pre aktuálny akademický rok. Tento úkon 

je záverečnou časťou zápisu a vykoná sa len po úspešnom ukončení 

predchádzajúcich úkonov. 

3. Zápis do ďalšej časti štúdia je realizovaný : 

a) Uzavretím predchádzajúcej časti štúdia v súlade so študijným plánom 

príslušného študijného programu. 

b) Kontrolou a vykonaním zmien v údajoch študenta (osobné údaje, údaje o UPŠ, 

súhlas s poskytovaním údajov ďalším systémom). 

c) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období 

štúdia, t.j. v akademickom roku, resp. počas semestra. Tieto údaje sa zapíšu do 

ISŠAF, do indexu a do Protokolu o študijnom pláne študenta. 

d) Validáciou UPŠ pre aktuálny akademický rok. Tento úkon je záverečnou 

časťou zápisu a vykoná sa len po úspešnom ukončení predchádzajúcich 

úkonov. 

4. Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty (ďalej len „ ŠO“): 

a) Výkonne zodpovedá za prípravu a priebeh zápisu. 

b) Predkladá študentovi Výkaz o plnení študijných povinností (vzor č. 4) za 

predchádzajúce obdobie, podpísané tlačivo zakladá do osobného spisu 

študenta. 
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c) Realizuje zápis predmetov študijného plánu študenta do ISŠAF v súčinnosti so 

študentom alebo na základe jeho písomných podkladov, vyhotovuje Protokol 

o študijnom pláne študenta, ktorý sa  ukladá do jeho spisu, vydá študentovi 

jeho kópiu a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, pečiatka, podpis). 

d) Na ţiadosť študenta realizuje zmeny v jeho študijnom pláne, vyhotovuje 

Protokol o zmene študijného plánu (vzor č. 2) a potvrdzuje údaje v indexe 

(dátum, pečiatka, podpis). 

e) Pripraví a odošle katedrám/učiteľom jednoznačné a kompletné zoznamy 

študentov zapísaných na jednotlivé predmety v aktuálnom semestri. Forma a 

spôsob odoslania je vnútornou záleţitosťou fakulty. 

5. Študent je povinný osobne sa zúčastniť zápisu, resp. môţe sa nechať zastúpiť ním 

písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom. 

6. Študent alebo ním splnomocnená osoba: 

a) Podpisom potvrdí pravdivosť údajov vo Výkaze o plnení študijných povinností za 

predchádzajúce obdobie. 

b) Potvrdí pre aktuálny akademický rok/semester študijný plán podľa § 51 ods. 8 

zákona o vysokých školách v súlade so študijným poriadkom fakulty (ďalej len 

„ŠPF“) a pravidiel a podmienok študijného plánu. 

c) Zapíše predmety študijného plánu v súlade s Protokolom o študijnom pláne alebo 

s Protokolom o zmene študijného plánu do indexu. V prípade rozporu sú 

rozhodujúce údaje v protokole  podpísanom referentom študijného oddelenia 

a študentom. 

7. Študent má právo do konca 2. týţdňa výučbovej časti semestra (zimného/letného) 

poţiadať ŠO o vykonanie úpravy svojho študijného plánu (zrušiť/zmeniť zapísané 

predmety z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu zrušenia výučby predmetu, pri 

dodrţaní pravidiel daných ŠPF). Úpravu študijného plánu vykoná študent osobne na ŠO. 

8. Študent je povinný zapísať si predmety študijného plánu v súlade s  Protokolom o zmene 

študijného plánu do indexu. V prípade rozporu sú rozhodujúce údaje v protokole 

podpísanom referentom študijného oddelenia  a študentom. 

9. Študent je povinný vykonať validáciu UPŠ na univerzitnom termináli do 24 hodín po 

prevzatí validačnej známky, keď je to technicky moţné. 

 

Čl. 2 

Evidencia a kontrola študijných výsledkov 

1. Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty: 

a) Pripravuje tlačivo Výkaz o hodnotení predmetu (vzor č. 3), ktoré dodáva, 

katedrám, resp. ústavom alebo iným pracoviskám týţdeň pred skončením 

výučbovej časti semestra (vyuţíva sluţbu podateľne alebo pripraví ich 

elektronickú podobu). 

b) Spracúva Výkazy o hodnotení predmetov priebeţne a bezprostredne po skončení 

skúškového obdobia alebo spracuje ich elektronickú podobu. 
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c) Porovnáva údaje v ISŠAF s údajmi v indexe a vyhotoví Výkaz o plnení študijných 

povinností. Týka sa to najmä letného semestra. Po zimnom semestri prebieha 

detailná kontrola len u študentov 1. roka štúdia najneskôr do začiatku zápisu na 

nasledujúce obdobie. 

2. Ak sa pri kontrole výsledkov štúdia zistia rozdielne údaje, alebo údaje chýbajú, ŠO zistené 

skutočnosti ohlási písomne na príslušnú katedru, resp. ústav alebo iné pracovisko. 

3. Pôsobnosť katedry, resp. ústavu alebo iného pracoviska: 

a) Dodáva a aktualizuje na ŠO zoznam interných a externých učiteľov, ich podpisové 

vzory a im priradené zoznamy študentov. 

b) Archivuje písomné práce študentov, ktoré sú súčasťou hodnotenia predmetu, 

v súlade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom UK po dobu troch 

rokov. 

c) Vedúci katedry zabezpečí bezodkladnú nápravu a prijme opatrenia na odstránenie 

nedostatkov, keď ŠO zistí a oznámi mu chýbajúce alebo chybné údaje, ktoré boli 

zistené pri kontrole výsledkov štúdia. 

4. Postavenie a úloha učiteľa: 

a) Predmet skúša zásadne učiteľ, ktorý sa podieľal na výučbe počas semestra. 

V zreteľa hodných prípadoch (ochorenie, dlhodobá neprítomnosť) na základe 

písomného odôvodnenia učiteľa prechádza zodpovednosť za hodnotenie 

a evidenciu na garanta predmetu, v prípade jeho ochorenia alebo dlhodobej 

neprítomnosti na prodekana pre študijné veci. 

b) Učiteľ vyţaduje od študenta, aby pri hodnotení/skúške predloţil index a.  

univerzitný preukaz študenta. V opačnom prípade skúšajúci nesmie skúšať, resp. 

vykonať hodnotenie. 

c) Ak je súčasťou hodnotenia študenta písomná forma, skúšajúci je povinný vo 

vopred dohodnutom termíne a dohodnutým spôsobom zverejniť jej výsledky na 

oznamovacej tabuli katedry, resp. na internete za podmienky dodrţania ustanovení 

zákona o ochrane osobných údajov. Mená študentov a výsledky sa zverejňujú len 

v prípade ich písomného súhlasu. V opačnom prípade pouţije učiteľ kódy, ktoré 

im boli pridelené pri písaní testu a určí miesto a čas, kedy si študent môţe dať 

hodnotenie zapísať do indexu. Výsledky písomnej časti skúšky musia byť 

oznámené a zapísané do troch pracovných dní od času začatia písomnej časti 

skúšky. 

d) Výsledok hodnotenia zapíše učiteľ do Výkazu o hodnotení predmetu, rešpektujúc 

údaj o riadnom, resp. o opravnom  termíne.  

e) Identický výsledok hodnotenia zapíše učiteľ do indexu (k názvu predmetu pripíše 

hodnotenie, dátum a podpis), pričom má povinnosť skontrolovať, či je názov 

predmetu zhodný s názvom predmetu v informačnom liste predmetu.  

f) Hodnotiaci učiteľ zabezpečí odovzdanie Výkazu o hodnotení predmetu na ŠO po 

vykonaní skúšky posledným študentom, najneskôr však v nasledujúci pracovný 

deň po ukončení skúškového obdobia.  

g) Hodnotiaci učiteľ je povinný poskytnúť ŠO úplný, vecne správny a zrozumiteľný 

Výkaz o hodnotení predmetu, ktorý sa zhoduje s údajmi a hodnotením v indexe. 
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h) Hodnotiaci učiteľ je povinný uskutočňovať opravy v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi a vnútornými predpismi UK.  

i) Po ukončení skúškového obdobia nie je moţné robiť záznamy o vykonaných 

 skúškach.  

j) UK vopred určí termín, v ktorom dôjde k uzatvoreniu databázy evidencie 

študijných výsledkov z úrovne RUK, po ktorom sa na fakulte nebudú môcť 

vykonávať uţ ţiadne zmeny. V prípade mimoriadnych situácií môţe fakulta 

poţiadať rektora UK o vykonanie zmeny, ktorá musí byť zdôvodnená.  

k) Za nesplnenie povinnosti učiteľa podľa tejto časti nemôţe byť študent ţiadnym 

spôsobom sankcionovaný. 

5. Povinnosti študenta: 

a) Študent je povinný priniesť si v deň hodnotenia alebo skúšky podľa potreby svoj 

index, resp. univerzitný preukaz študenta, ktoré predloţí hodnotiacemu/ 

skúšajúcemu učiteľovi. Ak študent nepredloţí index alebo univerzitný preukaz 

študenta, skúšajúci nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie. 

b) Po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku je 

študent povinný najneskôr v prvý pracovný deň po ukončení príslušného 

skúšobného obdobia predloţiť index na ŠO na kontrolu. Pri nesplnení tejto 

povinnosti môţe fakulta vnútorným predpisom uloţiť študentovi sankciu alebo 

začať disciplinárne konanie v zmysle ŠPF.  

6. Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho hodnotení, ohodnotí ŠO ako 

FX, ak uplynuli tri dni od ukončenia skúšobného obdobia. 
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 DOMÁCI PORIADOK TEOLOGICKÉHO DOMOVA 

EVANJELICKEJ  CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU  

pri  EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ  FAKULTE UNIVERZITY 

KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

 

I. Funkcia teologického domova 
 

1. Teologický domov (TD) poskytuje ubytovanie študentom EBF UK podľa podmienok 

uvedených v štatúte TD a vytvára podmienky pre štúdium, duchovný ţivot a upevňovanie 

spoločenstva ubytovaných podľa plánu práce, ktorý kaţdoročne schvaľuje GP ECAV a 

AS EBF UK.  

2. Program TD pozostáva z pravidelných a mimoriadnych podujatí. Pravidelné podujatia sú 

kaţdodenne ranné a večerné modlitebné stretnutia obyvateľov TD, večerné sluţby Boţie 

v nedeľu, diskusné večery v pondelok, akademické sluţby Boţie v stredu ráno, biblické 

hodiny v stredu večer a teologické sluţby Boţie v utorok a vo štvrtok večer v kostoloch 

evanjelického cirkevného zboru v Bratislave. Nepravidelné podujatia sú sústredenia 

študentov, návštevy v cirkevných zboroch ECAV, kazateľská výpomoc v cirkevných 

zboroch ECAV počas sviatkov, ako aj ďalšie podujatia podľa schváleného plánu práce. 

K programu TD patria tieţ  osobné rozhovory s duchovným správcom.  

3. Program TD je zostavovaný pod vedením  duchovného správcu v spolupráci so 

Samosprávou obyvateľov TD (Štatút TD, čl. 5). Do programu  prispievajú svojimi 

návrhmi obyvatelia TD, vedenie TD, duchovný  správca, členovia učiteľského zboru 

fakulty a pozvaní  hostia. Duchovný  správca v záujme osobného kontaktu navštevuje 

študentov na  izbách podľa vlastného uváţenia. 

II. Domáci poriadok 

II.a. Umiestnenie ubytovaných v Teologickom domove EBF UK  a realizácia  

        ubytovania, zánik ubytovania. 

1. Ubytovanie študentov na základe ich písomnej ţiadosti rieši ubytovacia komisia EBF UK 

v súlade so Štatútom TD, čl. 7. Študent teológie, ktorý má záujem o ubytovanie v 

Teologickom  domove si do stanoveného termínu pred začiatkom študijného roka  podá 

ţiadosť o ubytovanie. V písomnej ţiadosti môţe študent navrhnúť spolubývajúceho 

(spolubývajúcich) a vedenie Teologického domova  posúdi takúto ţiadosť. V prípade 

kladného vybavenia ţiadosti sa ubytovaný prijatím ubytovania  zaväzuje  rešpektovať 

Štatút TD a jeho Domáci poriadok. Pred príchodom študentov do nového študijného roka 

pripraví duchovný správca v spolupráci so správcom budov EBF UK plán ubytovania. 

2. Správca budov EBF UK vydá študentovi ubytovací preukaz na jeden  študijný rok, 

preukaz na vyzdvihnutie lôţkovín, prípadne iného  inventáru a kľúč od izby. Zároveň 

študent protokolárne potvrdí prevzatie príslušného ubytovacieho priestoru,  oboznámenie 

sa s právami a povinnosťami ubytovaných ako  i osobnou zodpovednosťou za uţívanie 

príslušnej izby.  V prípade straty ubytovacieho preukazu je ubytovaný študent povinný 

uhradiť za vyhotovenie duplikátu príslušný poplatok. Ubytovací preukaz  spolu s kľúčom 

odovzdá študent pri kaţdom odhlásení sa  z ubytovania u správcu domova. 

3. Vedenie teologického domova pokladá za prioritu zabezpečiť trvalé ubytovanie študenta 

počas celej doby štúdia v záujme vytvorenia ich kladného vzťahu k ubytovacím 

priestorom a k teologickému domovu. Z tohto dôvodu pripadá do úvahy moţnosť 
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preubytovania počas školského roka na základe ţiadosti ubytovaného iba v mimoriadnych 

a  odôvodnených prípadoch, ktoré zváţi a posúdi vedenie Teologického domova. Vedenie 

Teologického domova má právo v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, ktoré si 

vyţiada prevádzka EBF UK, preubytovať študentov i počas študijného  roka. 

4. Ubytovanie počas letných prázdnin nie je moţné. Ţiadosti o výnimky osobitne posúdi a 

bude riešiť správca budov EBF UK v spolupráci s duchovným správcom. 

5. Obyvatelia domova nesú hmotnú zodpovednosť za zariadenie ubytovacích priestorov a 

nimi spôsobenú škodu sú povinní v plnom rozsahu nahradiť a zabezpečiť uvedenie 

príslušnej  poškodenej časti do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

6. Čistotu a poriadok na izbách udrţiavajú študenti. Kontroly vykonáva správca 

Teologického domova  s duchovným správcom. 

7. Ubytovanie zaniká: 

- uplynutím ubytovacieho obdobia pred letnými prázdninami. 

- ak sa študent bez váţneho dôvodu a ospravedlnenia  nenasťahuje do 15 dní po termíne 

určenom fakultou. 

- ukončením, prerušením, vylúčením alebo zanechaním štúdia,  prestúpením na inú 

fakultu, resp. VŠ. 

- Neplatením poplatkov za ubytovanie po dobu 3 mesiacov. 

- zrušením ubytovania na základe disciplinárneho opatrenia. 

II.b. Práva a povinnosti ubytovaných, disciplinárne opatrenia. 

Ubytovaný študent má právo: 

1. Na pridelenie izby so základným vybavením (nábytok, lôţkoviny,  stolnú lampu, sociálne 

zariadenie). 

2. Podieľať sa na prevádzke Teologického domova a prostredníctvom volených zástupcov 

v Samospráve obyvateľov TD, predkladať vedeniu TD návrhy, pripomienky a sťaţnosti 

ku všetkým otázkam, týkajúcich sa Teologického domova. 

3. Na stabilizáciu ubytovania. 

4. Na vytvorenie vyhovujúcich podmienok pre štúdium a súkromie. 

5. Na údrţbu ubytovacieho priestoru a inventáru, ktorý sa v ňom  nachádza. Údrţba a opravy 

budú vykonané v najkratšom moţnom  termíne, beţne do piatich dní od nahlásenia, v 

závislosti na  závaţnosti porúch a závad. 

6. Na pravidelnú výmenu posteľného prádla (2 x mesačne). 

7. Pouţívať na izbe povolené súkromné netepelné elektrospotrebiče  do 1000 W za poplatok 

určený vedením Teologického domova. Druhy povolených elektrospotrebičov ako aj 

výška poplatkov  bude určená samostatným cenníkom. Kulmu, sušič na vlasy a  holiaci 

strojček je moţné pouţívať zdarma. Nie je povolené  pouţívať tepelné spotrebiče 

(ohrievače, ţehličky, variče a  pod.) Výnimku tvoria rýchlovarné kanvice.  

8. Prijímať návštevy v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto Domového poriadku, 

uvedenými v časti "Vnútorný reţim - vstup ubytovaných a návštev do priestorov TD EBF 

UK, nočný  kľud, vstup pracovníkov do izieb". 

9. Zúčastňovať sa všetkých podujatí programu Teologického domova, 
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10. Na uloţenie osobných vecí nevyhnutných pre bývanie  v Teologickom domove v priestore 

pridelenej izby (ošatenie, hygienické a školské potreby, povolené elektrospotrebiče). 

Vedenie Teologického domova neodporúča študentom ponechávať v ubytovacích 

priestoroch väčšie sumy peňazí, valuty, cenné  papiere, predmety z drahých kovov ako aj 

drahé elektronické,  fotografické a iné prístroje a aparatúry. Pokiaľ študenti  vyuţívajú 

takéto prístroje v rámci výučby, je potrebné  zabezpečiť ich úschovu na bezpečné miesto v 

priestoroch  fakulty po dohode s vedením fakulty. 

 

 Ubytovaný študent je povinný: 

1. Dodrţiavať ustanovenia Domáceho poriadku ako i ďalších  predpisov, týkajúcich sa 

Teologického domova. 

2. Pravidelne sa zúčastňovať podujatí programu TD ako sú opísané v čl. I. ods. 2. tohto 

Domáceho poriadku, podieľať sa na ich vedení na poţiadanie duchovného správcu a 

svojim vystupovaním vo vzájomných vzťahoch s ubytovanými pomáhať vytvárať 

podmienky pre duchovný a odborný rast obyvateľov TD.  

3. Ochraňovať a nepoškodzovať objekt, majetok a zariadenie Teologického domova. 

4. Rešpektovať zákaz varenia na izbách a zákaz fajčenia v priestoroch Teologického domova 

vrátane balkónov a celého objektu EBF UK. 

5. Pri ubytovaní sa do Teologického domova EBF UK predloţiť správcovi domova, ktorý 

bude realizovať jeho ubytovanie, občiansky preukaz (cudzinec platný cestovný pas alebo 

povolenie k pobytu) a dve fotografie veľkosti 4x4  cm, zodpovedajúce jeho veku, 

potvrdenie o prechodnom pobyte. 

6. Pri vysťahovaní sa odovzdať správcovi domova vyčistenú, upratanú izbu, príslušenstvo a 

zapoţičaný inventár v stave, ako ich prevzal pri ubytovaní sa, odniesť z izby všetky 

osobné veci, vrátiť  kľúč od izby a ubytovací preukaz, zaplatiť prípadný nedoplatok na 

bytnom, poplatkoch za elektrospotrebiče a v plnej výške  nahradiť spôsobenú škodu. 

7. Uţívať pridelenú izbu v súlade s účelom, pre ktorý mu bola  pridelená. 

8. Platiť pravidelne pri začiatku mesiaca poplatok za ubytovanie. Vedenie EBF UK po 

prerokovaní a dohode v akademických orgánoch  fakulty môţe dohodnúť platenie bytného 

za viac mesiacov. 

9. Dostaviť sa na základe predvolania na príslušné pracovisko Teologického domova, na 

zasadanie disciplinárnej komisie a pod., alebo náleţitým spôsobom vopred ospravedlniť 

svoju  neprítomnosť s dohodnutím náhradného termínu. 

10. Udrţiavať čistotu a poriadok v ubytovacích priestoroch i v celom objekte Teologického 

domova. 

11. Pri vstupe do Teologického domova sa riadne preukázať platným ubytovacím preukazom 

sluţbukonajúcemu vrátnikovi, prípadne iným pracovníkom Teologického domova. Táto 

povinnosť platí aj v prípade kontroly osôb v ubytovacích a iných priestoroch  

Teologického domova, vykonávanej poverenými pracovníkmi,  zodpovednými za 

prevádzku Teologického domova (správca budov EBF UK, duchovný správca). 

12. Chrániť objekt a majetok Teologického domova a v prípade havárie, či inej mimoriadnej 

udalosti túto ihneď nahlásiť na vrátnici. 

13. Dodrţiavať poţiarne, bezpečnostné a hygienické predpisy platné v objekte EBF UK, 

dodrţiavať všetky príkazy a zákazy z nich  vyplývajúce. 
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14. Nahlásiť bezodkladne na vrátnici všetky osoby zdrţiavajúce sa  v priestore jemu 

pridelenej izby ako návšteva. 

 

 Ubytovanému študentovi sa zakazuje: 

1. Poškodiť, ničiť majetok a zariadenie Teologického domova. 

2. Fajčiť v celom objekte EBF UK a manipulovať s otvoreným ohňom.   

3. Variť alebo inak tepelne pripravovať jedlá na izbách. 

4. Prinášať do Teologického domova alkoholické nápoje a poţívať ich. 

5. Rušiť ostatných ubytovaných v čase nočného pokoja od  22.00 do 06.00 hod. a v čase od 

14.00 do 17.00 hod. v záujme  štúdia. Najmä v tomto čase sa rádiá, televízory a iné 

prístroje a  spotrebiče pouţívajú tak, aby to nerušilo iných. 

6. Robiť výtrţnosti, vyhadzovať predmety a odpadky z okien a  balkónov. 

7. Vchádzať do objektu mimo hlavného vchodu, cez okná, balkóny a  vstupovať na strechy 

objektu. 

8. Presťahovať sa alebo prenocúvať na inej ako pridelenej izbe, bez vedomia vedenia TD. 

9. Vymeniť zámku na izbe a tým znemoţniť vstup  pracovníkov EBF UK do ubytovacích 

priestorov. 

10. Umoţniť ubytovanie a prespávanie cudzím osobám, ktoré nie sú oficiálne ubytované v 

Teologickom domove (vrátane osôb, ktorým bolo zrušené ubytovanie), ako aj 

prenechávať kľúč od izby  cudzím osobám.  

11. V priestoroch Teologického domova chovať domáce zvieratá. 

12. Premiestňovať inventár a zariadenie izieb a zasahovať do jeho inštalácie, poškodzovať 

nábytok a zariadenie izieb, ako aj  poškodzovať a znečisťovať maľovky stien, či dvere 

vylepovaním plagátov, dekorácii, prípadne zatĺkaním klincov či iných  predmetov do stien 

a dverí. 

13. Vykladať jednotlivé časti zariadenia a inventáru izieb na  balkóny, mimo izieb, či 

vymieňať ho medzi izbami. 

14. Neodborne zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu. 

15. Dlhovať EBF UK poplatky za ubytovanie, náhradu škody a iné pohľadávky. 

16. Nedodrţiavať, porušovať a ignorovať pokyny vedenia Teologického domova a EBF UK, 

ktoré sú vydávané v prípade zabezpečenia nevyhnutných prác a činností súvisiacich  s 

prevádzkou objektu ako aj s úlohami Teologického domova. 

17. Bez vedomia a povolenia vedenia TD vykonávať obchodnú činnosť na izbách a v celom 

objekte Teologického domova. 

 Disciplinárne opatrenia. 

1. Nedodrţanie ustanovení Domového poriadku, nezáujem obyvateľa Teologického domova 

o program domova a nedodrţiavanie študijného poriadku môţe viesť po dvoch 

upozorneniach aţ ku vylúčeniu študenta z Teologického domova. O tom rozhodne 

vedenie TD.  

2. Rozhodnutie o vylúčení z domova nadobúda platnosť týţdeň po oznámení a môţe mať 

časovo obmedzený alebo trvalý charakter,  podľa závaţnosti disciplinárneho priestupku. 
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Pri zvlášť závaţných prečinoch môţe nadobudnúť platnosť do 24 hodín  a môţe s ním 

súvisieť aj návrh na vylúčenie zo štúdia na EBF UK, ktoré podá správca domova vedeniu 

fakulty. O rozhodnutí vylúčiť študenta z Teologického domova, či uţ dočasne alebo 

úplne, informuje vedenie TD písomne aj rodičov študenta a cirkev, z ktorej študent  

pochádza. 

 

II.c. Vnútorný reţim TD  

1. Teologický domov je otvorený od 6. hodiny ráno do 22. hodiny v noci. Teologický domov 

sa zatvára o 22.00 hod. 

2. Neprítomnosť obyvateľa Teologického domova po 24. hodine v čase od nedele 24:00 

do piatku 6:00 musí byť vopred ohlásená a zdôvodnená duchovnému správcovi. Táto 

neprítomnosť je  moţná, ak tento uzná dané dôvody. 

3. Osoby, ktoré nie sú ubytované v TD môţu navštevovať obyvateľov TD v čase od 14. do 

20. hodiny. Návštevy  dievčat u chlapcov a opačne, vrátane ubytovaných v TD sa 

odporúčajú v spoločenských miestnostiach domova. Na izbách a sú takéto návštevy 

moţné v čase od 8:00 do 21:00 hodiny. Návštevy osôb nebývajúcich v domove sú povinné 

zaevidovať svoju návštevu do knihy návštev na vrátnici. Za splnenie tejto ohlasovacej 

povinnosti zodpovedá navštívená osoba. 

4. Prenocovanie hostí sa smie uskutočniť len so súhlasom duchovného správcu, resp. 

správcu domova. Prítomnosť návštevy mimo návštevných hodín musí byť odsúhlasená 

duchovným správcom a správcom budov EBF UK. Moţnosť príleţitostného prenocovania 

hostí sa vzťahuje len na príbuzných prvého stupňa v obzvlášť závaţných prípadoch, ktoré 

budú individuálne posúdené vedením TD EBF UK a diaľkových študentov EBF, 

v prípade, ţe niektorý z ubytovaných v danú noc nie je v TD a s takýmto pouţitím svojho 

lôţka súhlasí. Prenocovanie príleţitostných hostí je obyvateľ TD povinný oznámiť 

vedeniu TD najneskôr 12 hodín pred príchodom hosťa a návštevu riadne zapísať do knihy 

návštev. 

5. Nočný kľud je v čase od 22.00 do 06.00 hod. Študijný kľud v  domove je od 14.00 do 

17.00 hod. 

6. Pracovníci Teologického domova ako i EBF UK vstupujú do ubytovacích priestorov z 

dôvodov: 

- vykonávania kontroly 

- vykonávania inventarizácie majetku 

- plnenia iných pracovných povinností a úloh Teologického domova. Vstup do 

ubytovacích priestorov sa oznamuje vopred formou vývesky, s výnimkou vykonávania 

beţných kontrol zo strany vedenia Teologického domova, kontrol vykonávaných  

pracovníkmi vonkajšej kontroly (poţiarna ochrana, hygienici  a pod.) a výkonu beţnej 

údrţby v priestoroch ubytovacej  kapacity. 

Schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku  

v Bratislave dňa: 6. júna 2000 
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ABECEDNÝ ZOZNAM 

učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov v dennej forme štúdia,  

externistov a ostatných zamestnancov fakulty 

Interní pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci 

 

Priezvisko a meno Útvar Klapka Dvere E-mail 

Ábel, František KNZ 265 265 abel@fevth.uniba.sk  

Alberty, Ladislav KPT 267 267 alberty@fedu.uniba.sk 

Bándy, Juraj KSZ 264 264 bandy@fevth.uniba.sk  

Batka, Ľubomír KSTD 253 250 batka@fevth.uniba.sk  

Benka, Dávid KSZ 255 255 benkad@fevth.uniba.sk  

Benka, Jozef KPT 267 267 benka@fevth.uniba.sk  

Feketeová Jana ICH 154 155 feketeova@fevth.uniba.sk  

Filo, Július KPT 267 267 filo@fevth.uniba.sk  

Gaţík, Peter IKT 263 263 gazik@fevth.uniba.sk  

Hanus, Radoslav KSTD 261 261 hanus@fevth.uniba.sk 

Horňanová, Sidonia KSZ 264 264 hornanova@fevth.uniba.sk  

Hvoţďara, Miroslav KPT 267 267 hvozdara@fevth.uniba.sk  

Jurík, Milan KPT 254 257 jurik@fevth.uniba.sk  

Juríková, Katarína ICH 154 155 katinka.jurikova@gmail.com 

Klátik, Miloš KSTD 266 266 biskup@ecav.sk  

Neština Marek IKT 263 263 nestina@fevth.uniba.sk  

Predmerská, Anna ICH 154 155 predmerska@fevth.uniba.sk  

Prostredník, Ondrej KNZ 265 265 prostrednik@fevth.uniba.sk  

Zaviš, Monika IKT 262 262 zavis@fevth.uniba.sk  

 

Interní doktorandi 

 

Priezvisko a meno Útvar Klapka Dvere  

Badura, Ján kniţnica 050 050 badura@fevth.uniba.sk 

Benková, Anna Mária KSTD 266 266 benkova@fevth.uniba.sk 

Biela, Adriána KSTD 266 266 biela@fevth.uniba.sk 

Moncoľová, Anna  KSZ 153 153 moncolova@fevth.uniba.sk 

Poschová Michaela KSTD 266 266 poschova@fevth.uniba.sk 

Panuška, Štefan IKT 253 253 panuska@fevth.uniba.sk  
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Administratívni a technicko-hospodárski pracovníci 

 

Priezvisko a meno Útvar Klap

ka 

Dvere  

Badura, Ján Vedúci 

kniţnice 

050 050 badura@fevth.uniba.sk  

Csémi, Július Údrţba 000 S 09  

Černá, Ľubica Sekretariát 250 250 sd@fevth.uniba.sk  

Kosturková, Teodora Tajomníčka 

fakulty 

257 256 kosturkova@fevth.uniba.sk  

Kozáková, Jana Ekonomické 

oddelenie  

256 153 kozakova@fevth.uniba.sk  

Mokošová, Jana 
Študijné 

oddelenie 

159 159 mokosova@fevth.uniba.sk  

Hradský, Ľuboš 
Správca 

objektu 

001 001 hradsky@fevth.uniba.sk  

Sebíňová, Katarína Ekonomické 

oddelenie  

256 153 sebinova@fevth.uniba.sk  

Svoboda, Vlastislav Kniţnica 050 050 svoboda@fevth.uniba.sk  

Vrátnici Vrátnica 020 020  
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