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PRÍHOVOR  DEKANA  FAKULTY 

 
Milí študenti, vážení členovia profesorského zboru,  
 

dovoľte, aby som Vás na prahu akademického roka 2022/2023, ktorý začíname 
pozdravil a prihovoril sa Vám. Okolnosti, za ktorých začíname nový akademický rok 
naznačujú, že nebude ľahký. Nelichotivé prognózy vývoja vojnového konfliktu u našich 
susedov, tvrdé dopady ekonomických sankcií a energetickej krízy na priemysel, rastúce 
ceny energií, tovarov a služieb naznačujú, že pokojné časy konzumu a prosperity sú na 
nejaký čas za nami. V najbližších mesiacoch, či rokoch budeme ako jednotlivci, či spoločnosť 
nútení hľadať nové riešenia súčasných problémov na lokálnej úrovni, ale tiež v zodpovednej 
sebareflexii prehodnocovať udržateľnosť súčasných konceptov usporiadania sveta 
a spoločností na úrovni globálnej.  

Úspešnosť zvládnutia procesov nápravy politického, ekonomického a spoločenského 
poriadku bude záležať od vzdelanosti a hodnôt tých, ktorí sa na ich reštaurácii budú 
podieľať. Ale aj od vzdelanosti a hodnôt tých, ktorí ich budú duchovne viesť, formovať 
a spoločne vytvárať podporné vzdelanostno-kultúrne (či duchovné) prostredie. A to je úloha 
a zodpovednosť, na ktorú ste sa prišli pripravovať prostredníctvom Vášho vysokoškolského 
štúdia vy – milí študenti teológie, učiteľstva, či diakonie.  My, členovia pedagogického zboru 
budeme v tomto procese Vašimi sprievodcami. Verím, že v mene všetkých pedagógov 
fakulty môžem povedať, že sa na túto spoločnú cestu tešíme.  

Hlavným nástrojom získavania Vášho nového poznania budú knihy. Zvlášť tá 
najvýznamnejšia, nesúca prívlastok „kniha kníh“ – Biblia. Aby ste boli schopní načierať do 
hlbín jej  významov, budete musieť preštudovať množstvo ďalších kníh. Osvojiť si základy 
jazykov, v ktorých boli jednotlivé knihy Biblie napísané. Úspech Vášho štúdia bude priamo 
úmerný Vašej ochote, usilovnosti a pracovitosti, s ktorou budete deň čo deň otvárať nie(len) 
stránky on-line prehliadačov vo svojich mobiloch a notebookoch, ale predovšetkým stránky 
kníh. Túto zákonitosť si uvedomoval už biskup Jednoty bratskej Ján Amos Komenský, keď 
počas svojho pôsobenia na šľachtickej škole v uhorskom Pataku (neďaleko Košíc), zrejme 
pre nespokojnosť so svojimi žiakmi napísal prednášku „Jak dovedně užívat kníh, hlavního 
nástroje vzdělávání (1650).  

Je až neuveriteľné, ako sviežo, moderne a použiteľne pôsobia dnes jeho rady, ako si 
z kníh poznamenávať myšlienky, ktoré prehovorili k čitateľovmu vnútru, akým systémom si 
tieto výpisky usporadovať, aby sa v ich narastajúcom objeme mohol ich majiteľ okamžite 
orientovať a podľa potreby ich použiť.  

Pretože – ako hovorí sám Komenský „Nestačí len vážiť si knihy viac ako zlato 
a ukladať si ich ako poklady na poličku – pretože na čo je užitočný ukrytý poklad? Okrem 
úcty je potrebné knihy čítať, aby poklady múdrosti v nich zakopané boli vykopané, aby sa 
dostali na denné svetlo a užívalo sa ich.“ Keď svoju prednášku o význame a spôsobe 
používania kníh predniesol, ako dobrý pedagóg vycítil, že pre niektorých študentov to bolo 
až príliš veľa nového naraz. Preto svoju prednášku zakončil s otvorenosťou slovami:  

„Zdá sa mi však, že počujem u niektorých tiché prejavy nesúhlasu a vidím rozpaky. 
Niekto snáď povie: Čo radíš, je dobré, ale namáhavé. Odpovedám: Kto chce jesť jadierko, 
musí najskôr rozlúsknuť orech. A kto sa chce zmocniť zakopaného pokladu, musí kopať. Tí, 
ktorí nechcú kopať, musia žobrať. A to je hanba. A ďalej: nie je život tých, ktorí študujú boj? 
Pre rímskeho vojaka, toho starého víťazného vojaka bolo zákonom, že musel nosiť štyri 
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bremená. Za prvé – svoje potreby, za druhé obrannú a útočnú zbraň, za tretie tyčky, alebo 
kôl, aby mohol kdekoľvek vybudovať opevnený tábor a konečne potravu na niekoľko dní. 
Títo vojaci teda niesli poriadne bremená! Ale keby neboli mali tieto bremená, neboli by 
mohli víťaziť! Nasleduj ich teda aj ty – každý, kto bojuješ v tábore Múz!“  

Kiež nás na spoločnej ceste za poznaním vedie a pomáha nám náš Pán, 
prostredníctvom Ducha Svätého.  
 

 
 
 
 
      Mgr. Milan Jurík, PhD. 
                      dekan    
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ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  O  FAKULTE 
 

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  

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.  

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 možnosťou celospoločenského 

uplatnenia, predovšetkým v oblasti sociálnej práce a služby.  

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

na Bartókovej ulici. Novostavba fakulty poskytuje moderné priestory pre vzdelávaciu 

inštitúciu kempusového typu s prednáškovými miestnosťami, knižnicou, Teologickým 

domovom pre študentov, aulou, ktorá zároveň slúži ako bohoslužobný priestor a jedálňou. 

Tento moderný komplex budov postavila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. Prevádzka  

a správa fakulty sa realizuje na základe zmluvného vzťahu medzi Evanjelickou cirkvou a. v. 

na Slovensku a Univerzitou Komenského v Bratislave.  

 

 



  8 

 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
rektor  

Univerzity Komenského v Bratislave 
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VEDENIE UNIVERZITY  KOMENSKÉHO V  BRATISLAVE 

 
 
REKTOR 

 
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
e-mail: marek.stevcek@uniba.sk  

 
PROREKTORI 

 
Prorektorka pre majetok a investície 
JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
e-mail: jana.duracinska@uniba.sk 
 
Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci  
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 
e-mail: zuzana.kovacicova@uniba.sk 
 
Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
e-mail: jozef.masarik@uniba.sk 
 
Prorektor pre vonkajšie vzťahy 
doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 
e-mail: radomir.masaryk@uniba.sk 
 
Prorektorka pre kvalitu 
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 
e-mail: viera.stvrtinova@uniba.sk 
 
Prorektor pre medzinárodné vzťahy 
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. 
e-mail: jozef.tancer@uniba.sk 
 
Prorektor pre informačné technológie 
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
e-mail: michal.gregus3@uniba.sk 

 
KVESTORKA 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 
e-mail: kk@rec.uniba.sk 
 

_____________________________________________________________ 
Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 
814 99 Bratislava 1 
 +421 2 9010 9986 - infocentrum, http://www.uniba.sk    
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VEDENIE  EVANJELICKEJ  BOHOSLOVECKEJ  FAKULTY             
UNIVERZITY  KOMENSKÉHO  V  BRATISLAVE   

 
 
DEKAN   
 Mgr. Milan Jurík, PhD. 
 e-mail: jurík@fevth.uniba.sk 
  +421 2 9020 1001 
  
   
  
PRODEKANI  
 doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 
 prodekanka pre vzdelávaciu činnosť  
 e-mail: katarina.valcova@uniba.sk   
  +421 2 9020 1006 
   
 
 Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 
 prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky  a rozvoj fakulty  
  e-mail: maros.nicak@fevth.uniba.sk   
  +421 2 9020 1005 
   
 
 
TAJOMNÍK 
 Ing. Samuel Láska 
 e-mail: laska@fevth.uniba.sk  
   +421 2 9020 1002 
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ORGÁNY  AKADEMICKEJ  SAMOSPRÁVY  FAKULTY 
 
 
AKADEMICKÝ  SENÁT 
  
Predseda   
 Mgr. Radoslav Hanus, PhD.  
Podpredseda 
  
Členovia – zamestnanecká časť 

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. 
doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 
ThDr. Dávid Benka, PhD.  
Mgr. Marek Neština, PhD. 

Členovia – študentská časť 
Matúš Korenko 

 
VEDECKÁ  RADA  FAKULTY 
   
Predseda 

Mgr. Milan Jurík, PhD. (z titulu funkcie dekana) 
Členovia  

prof. Mgr. František Ábel, PhD. 
Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo 
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. 
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. 
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 
ThDr. Dávid Benka, PhD. 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

Odborníci z praxe              
 prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. 
 PhDr. Eva Kowalská, DrSc.   

Mgr. Ivan Eľko 
             
DISCILINÁRNA  KOMISIA  PRE  ŠTUDENTOV 
 
Predseda: 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 
Členovia: 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 
Samuel Moric – za študentskú časť akademickej obce 
Jana Hašková – za študentskú časť akademickej obce 

Funkčné obdobie disciplinárnej komisie pre študentov:  
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PORADNÉ ORGÁNY  DEKANA 
 

 
RADA  PRE KVALITU  
 
- poradný orgán dekana EBF UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému  
v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu 
ako aj kvality riadenia EBF UK  
 
Predseda: 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť EBF UK 
 
Členovia: 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 
Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo 
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. 
doc. ThDr. Peter Gažík 
ThDr. Dávid Benka, PhD. 
Patrícia Sára Šimková – zástupca študentov  
 
 

AKREDITAČNÁ RADA  
 
- stály orgánom fakulty na zabezpečenie hodnotenia študijných programov na všetkých 
stupňoch štúdia v oblasti poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na príslušnej fakulte 
 
Predseda:  

doc. ThDr. Peter Gažík  
– Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava  

Členovia:   
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.  

– Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove  
prof. ThDr. Pavol Procházka, PhD. 

– Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a 
náboženskej výchovy, Banská Bystrica  

prof. Filip Čapek, Ph.D.  
– Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Praha  

Mgr. Peter Mihoč  
– Biskupský úrad Východného dištriktu, Prešov  

Ján Orečný  
– zástupca študentov  
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RADA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV  
 
- stály orgán fakulty, ktorý vypracúva návrhy na akreditáciu nového študijného programu, 
návrhu na úpravu študijného programu alebo návrhu na pozastavenie alebo zrušenie 
študijného programu  
 
Predseda: 

prof. Mgr. František Ábel, PhD. 
Členovia: 

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. 
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. 
Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo 
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 
doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 
ThDr. Dávid Benka, PhD. 
Mgr. Milan Jurík, PhD. 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 
Mgr. Ivan Eľko (zástupca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku) 
Martin Benčík (zástupca študentov) 
Adriana Emília Kulíšková (zástupca študentov) 
Simona Sečanská (zástupca študentov) 
Vladimír Ruman (zástupca študentov) 
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DEKANÁT  EVANJELICKEJ  BOHOSLOVECKEJ  FAKULTY                     
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 
 
Tajomník fakulty 
 
  

Ing. Samuel Láska 
e-mail: laska@fevth.uniba.sk  
 +421 2 9020 1002 
 

Sekretariát e-mail: sd@fevth.uniba.sk 
+421 2 9020 2181 
Fax: +421 2 62 803 951 
 

Ekonomické oddelenie Ing. Jaroslava Osvaldová 
e-mail: jaroslava.osvaldova@uniba.sk 
 +421 2 9020 2153 
 
Bc. Jana Kozáková 
e-mail: kozakova@fevth.uniba.sk  
 +421 2 9020 9153 
 

Študijné oddelenie Mgr. Jana Mokošová 
e-mail mokosova@fevth.uniba.sk 
 +421 2 9020 9159 
 

Knižnica Bc. Terézia Juríková  
e-mail: terezia.jurikova@uniba.sk 
+421 2 9020 2150 
 
Mgr. et. Mgr. Marek Neština, PhD.  
e-mail: nestina@fevth.uniba.sk   
 +421 2 9020 9163 
 
Mgr. Vlastislav Svoboda  
e-mail: svoboda@fevth.uniba.sk  

 +421 2 9020 9150 
 

Správca objektu 
 
 
 
 
Vrátnica 

Ľuboš Hradský 
e-mail: hradsky@fevth.uniba.sk  
 +421 2 9020 9101  
Fax: +421 2 62 803 945 
  
 +421 2 9020 9120 
 
               

mailto:mokosova@fevth.uniba.sk
mailto:nestina@fevth.uniba.sk
mailto:svoboda@fevth.uniba.sk
mailto:predmersky@fevth.uniba.sk
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Teologický domov ECAV 
pri EBF UK 

Mgr. Ivan Belanji, PhD. 
duchovný správca 
e-mail: ivan.belanji@uniba.sk 
e-mail: spirituali@fevth.uniba.sk  
 +421 2 9020 9102 
 
 
 

  

      
 
 
 

mailto:spirituali@fevth.uniba.sk
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AKREDITOVANÉ  ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY 

 

EVANJELICKÁ TEOLÓGIA 
 

Študijný odbor: teológia  
Stupeň štúdia: spojený magisterský (spojený 1. a 2. stupeň) 
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Mgr. František Ábel, PhD. 
Dĺžka štúdia: 5 rokov 
Jazyk výučby: slovenský, anglický  
Forma štúdia: denná 

 
Predmety štátnej skúšky:  
Aplikovaná teológia  
Biblická teológia 
Systematická teológia, dejiny kresťanstva a filozofie  
Obhajoba diplomovej práce  

 
Profil absolventa a ciele vzdelávania 

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia 
študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania: 

Spojený magisterský študijný program evanjelická teológia svojou štruktúrou a 
obsahom napĺňa opis študijného odboru teológia tak, aby bol profil absolventa študijného 
programu evanjelická teológia v súlade s profilom absolventa tohto študijného odboru. 

Jednotlivé predmety študijného plánu sú koncipované a obsahovo naplnené 
spôsobom, aby primerane pokrývali základné oblasti odboru teológia, ktorými sú: Stará 
zmluva, Nová zmluva, systematická teológia, cirkevné dejiny, praktická teológia, filozofia a 
religionistika. 

Absolvovaním povinných predmetov Katedry Starej zmluvy a Katedry Novej zmluvy 
získa absolvent študijného programu schopnosť samostatne pracovať s hebrejským textom 
Starej zmluvy a gréckym textom Novej zmluvy, schopnosť analyzovať jednotlivé slovné 
tvary, presne ich preložiť, čo je v spojení so získanými poznatkami z oblasti biblickej 
hermeneutiky a ďalšími predmetmi biblických katedier predpokladom k pochopeniu 
biblického textu v jeho pôvodnom historickom kontexte, abstrahovaniu kérygmy textu a jej 
tvorivého aplikovania na aktuálnu situáciu jednotlivca, cirkevného zboru i spoločnosti. 

Povinné predmety z oblasti systematickej teológie umožnia absolventovi študijného 
programu získať prehľad v teologických školách a systémoch, čo je predpokladom 
schopnosti tvorivej aplikácie učenia cirkvi v kontexte doby. Absolvent získava i základný 
prehľad etických systémov, teologicko – etických smerov, ako aj spôsobov nazerania na 
konkrétne etické problémy súčasnosti. 

Systematická teológia stavia na dôkladnom zvládnutí prehľadu klasických 
filozofických systémov a problémov, ktoré sprostredkovávajú povinné kurzy z oblasti 
filozofie. 

Disciplíny Katedry cirkevných dejín vystroja absolventa študijného programu 
podrobným prehľadom všeobecných (svetových) aj domácich cirkevných dejín, 
metodológiou historického výskumu, čím pripravia absolventa študijného programu i k 
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schopnosti samostatného výskumu historických prameňov. Pomocou v tejto oblasti je i 
výučba latinského jazyka. 

Významnú časť jadra študijného programu predstavujú disciplíny z oblasti praktickej 
teológie, ktoré sú zabezpečované Katedrou praktickej teológie. Kurzy z oblasti katechetiky, 
didaktiky náboženskej výchovy a vývinovej psychológie, v doplnení výberovými praktickými 
cvičeniami vystroja absolventa schopnosťami a kompetenciami tvorivým spôsobom 
vyučovať predmet evanjelické náboženstvo na všetkých typoch a stupňoch škôl. Kurzy z 
oblasti homiletiky vystroja absolventa poznatkami, zručnosťami a kompetenciami 
potrebnými pre prípravu a prednes kázne. Kurzy z oblasti liturgiky a evanjelickej 
hymnológie, doplnené praktickými cvičeniami so zameraním na osvojenie schopností a 
zručností spievaného prednesu liturgických textov pripravia absolventa na vedenie služieb 
Božích a kazuálií. 

Schopnosť zastávať úrad duchovného v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
(prípadne v iných protestantských cirkvách) dotvárajú pastorálne zručnosti získané 
absolvovaním povinných a výberových kurzov z oblasti pastorálky a cirkevného práva. 
Povinné a povinne voliteľné kurzy z oblasti religionistiky ponúknu absolventovi študijného 
programu možnosť základnej orientácie v náboženských systémoch, náboženstvách, 
sektách a náboženských spoločnostiach pôsobiacich dnes i v minulosti. 

Štátna záverečná skúška pokrýva všetky uvedené oblasti jadra študijného programu. 
Uskutočňuje sa v predmetoch – „biblická teológia“ (ktorý pokrýva oblasť biblickej teológie – 
Starej a Novej zmluvy), „systematická teológia, dejiny kresťanstva a filozofie“ (pokrýva 
oblasť systematickej teológie, teologickej etiky, svetových i domácich cirkevných dejín a 
vybraných problémov dejín filozofie a religionistiky). Tretí predmet štátnej skúšky 
„aplikovaná teológia“ pokrýva oblasť jadra študijného programu v oblasti praktickej 
teológie. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba diplomovej práce. 
 
Uplatnenie absolventa 

Cirkvi hlásiace sa k reformačnému odkazu potrebujú pre plnenie svojho poslania 
pracovníkov s teologickým vzdelaním v oblasti evanjelickej teológie, ktorí pracujú v 
duchovnej oblasti ako: 
 
1. kňaz (duchovný evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, resp. evanjelických cirkví v 
zahraničí,  s dôrazom na potreby komunít zahraničných Slovákov) 
2. učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v primárnom i sekundárnom vzdelávaní 
3. misijný a pastorálny pracovník 
 
Základný obsah a ciele štúdia študijného programu evanjelická teológia zodpovedajú 
súčasným potrebám Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ako i cirkví hlásiacich sa k 
reformačnému odkazu pri plnení ich úloh. 
 
 
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII (v kombinácii)1 
 
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

                                                 
1 Študijné programy sa realizujú v spolupráci s partnerskými fakultami UK v Bratislave s následnou možnosťou 

pokračovania v magisterskom štúdiu. (*v spolupráci s FiF UK,** s PriF UK, *** s FTVŠ UK).  
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Stupeň štúdia: bakalársky (1. stupeň) 
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 
Dĺžka štúdia: 3 roky 
Jazyk výučby: slovenský  
Forma štúdia: denná 

 
Kombinácie: 

➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry*  
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry*  
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry* 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry* 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo histórie* 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo filozofie* 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie** 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo telesnej výchovy*** 
 

Predmet štátnej skúšky:  
Obhajoba bakalárskej práce  

 
Profil absolventa a ciele vzdelávania 

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia 
študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania: 

 
Teoretické vedomosti: 

- pozná sociálno-vedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania, 
- pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v 

edukačnom prostredí, 
- pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom 

vzdelávaní, 
- pozná teoretické súvislosti obsahu vzdelávania a didaktiky náboženskej výchovy, 
- pozná biblické histórie Starej a Novej zmluvy, disponuje prehľadom prístupu k 

výkladu Biblie, 
- pozná dejiny kresťanskej cirkvi a dejiny kresťanstva na Slovensku, 
- pozná základy systematickej teológie, teológie symbolických kníh Evanjelickej cirkvi 

a. v. na Slovensku, 
- pozná svetové náboženstvá, náboženské systémy, sekty a ich učenie. 

 
Praktické schopnosti a zručnosti: 

- dokáže sa orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve, 
- má základné psychologické, pedagogické a didaktické vedomosti umožňujúce 

porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy 
jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny, 

- vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného proces, 
- vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej tried, 
- dokáže sa orientovať v Biblii, pozná jej jednotlivé časti, 
- dokáže analyzovať biblický text, jeho zvesť aplikovať s uplatnením základných 

katecheticko a nábožensko-pedagogických zásad pri príprave katechézy, alebo časti 
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vyučovacej hodiny, dokáže viesť spev na hodine náboženskej výchovy, teologicky 
vysvetliť a tvorivo využiť text piesne pri vyučovaní 

 
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

- dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne 
vzdelávacie potreby jednotlivca, 

- dokáže akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s 
identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca a 
akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte, 

- vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie, 
- vie zostaviť a obsahovo pripraviť program voľnočasových a mimoškolských 

katechetických aktivít, 
- viesť vybrané časti vyučovacej hodiny náboženskej výchovy (napr. spev duchovnej 

piesne ...), pripraviť krátky výklad vybraného biblického textu. 
 
Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v 
kombinácii) v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy je pripravený pokračovať 
v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent získa základný 
vhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy 
a vzdelávania, získa základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa. 

V oblasti predmetovej aprobácie náboženská výchova (v kombinácii) získal základný 
prehľad v poznaní Biblie (Starej i Novej zmluvy), prístupov k výkladu Biblie, dejín kresťanskej 
cirkvi (všeobecné cirkevné dejiny, domáce cirkevné dejiny). Prehľadom v oblasti 
systematickej teológie v kombinácii s katechetickými, nábožensko-pedagogickými a 
pastorálnymi zručnosťami, ako i hymnologickou a hudobnou prípravou absolvent získa 
všeobecný rozhľad v oblasti kresťanskej výchovy. Získané vedomosti, zručnosti, ako i 
hodnotové postoje dokáže tvorivo využívať k plánovaniu a realizácii voľnočasových, 
školských mimovyučovacích a mimoškolských kresťanských aktivít, či klubov. Môže sa 
uplatniť ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný učiteľ na detských 
besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi, 
animátor voľného času, alebo pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 
 
Uplatnenie absolventa 
Absolvovaný súbor poznatkov, schopností a zručností sumarizovaný v získaných 
kompetenciách dokáže absolvent použiť nasledovne: 

- Je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského 
vzdelávania. 

- Uplatní sa ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný učiteľ na 
detských besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických 
aktivitách cirkvi, animátor voľného času, alebo pracovník štátnej a verejnej správy 
pre príslušnú oblasť. 

 
 
EVANJELICKÁ TEOLÓGIA SO ZAMERANÍM NA SOCIÁLNU POMOC 
 
Študijný odbor: teológia  
Stupeň štúdia: bakalársky (1. stupeň) 
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Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 
Dĺžka štúdia: 3/4 roky 
Jazyk výučby: slovenský  
Forma štúdia: denná/externá 
 
Predmet štátnej skúšky:  
Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce  

 
Profil absolventa a ciele vzdelávania 
Teoretické vedomosti:  

- pozná biblické histórie Starej a Novej zmluvy, 
- pozná dejiny diakonie a kresťanskej charity zasadené do kontextu dejín kresťanskej  

cirkvi a dejín kresťanstva na Slovensku,  
pozná základy systematickej teológie, teológie symbolických kníh Evanjelickej cirkvi 
a. v. na Slovensku, 
pozná teologické základy diakonie, teologické dôrazy, typické formy a prejavy 
zborovej diakonie, ústavnej diakonie, 
pozná základné prístupy k riešeniu pastorálnych problémov, 
má základné poznatky z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej pedagogiky, 
poradenstva a teórie sociálnej práce.  

 
Praktické schopnosti a zručnosti:  
Absolvent študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc získa 
vedomosti, kompetencie a schopnosti:  

- prevziať zodpovednosť za vedenie zborovej diakonie s viacerými úlohami 
ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby, 

- v rámci stacionárnych služieb bude pripravený na odborný výkon a po niekoľkých 
rokoch praxe aj na vedenie zariadení v starostlivosti o deti, o starších spoluobčanov, 
ľudí s postihnutiami, ktoré boli zriadené cirkvami, alebo inými zriaďovateľmi v rámci 
siete štátnych a neštátnych sociálnych zariadení,  

- viesť pastorálne poradenstvo,  
- vykonávať misijnú a misijno-sociálnu prácu,  
- pôsobiť ako animátor voľného času,v rámci práce s klientom pracovať ako terénny 

pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a 
bezvládnymi a ostatnými ľuďmi odkázanými na pomoc.   

 
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:  
Absolvent študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc 
dokáže:  

- organizovať si vlastné štúdium a ďalšie vzdelávanie,  
- udržiavať kontakt s najnovším vývojom a poznatkami v teórii a praxi diakonie, 

teológie a sociálnych vied.  
  

Uplatnenie absolventa 
Absolvent študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc sa 
môže uplatniť ako: 
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- pracovník zborovej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, s úlohami 
ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby, 

- misijný a pastorálny pracovník v prostredí protestantských cirkví, 
- animátor voľného času, 
- duchovne vnútorne motivovaný opatrovateľ/opatrovateľka v zariadeniach 

poskytujúcich sociálne služby, najmä v sieti zariadení Evanjelickej diakonie ako 
terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, 
starými a bezvládnymi a ostatnými ľuďmi odkázanými na pomoc. 
 

 
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII (v kombinácii)2 
 
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  
Stupeň štúdia: magisterský (2. stupeň) 
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 
Dĺžka štúdia: 2 roky 
Jazyk výučby: slovenský  
Forma štúdia: denná 

 
Kombinácie: 

➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry*  
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry*  
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry* 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry* 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo histórie* 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo filozofie* 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie** 
➢ učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo telesnej výchovy*** 
 

Predmety štátnej skúšky:  
Didaktika náboženskej výchovy 
Náboženská výchova 
Obhajoba diplomovej práce  

 
Profil absolventa a ciele vzdelávania 
Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia 
študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania: 
 
Teoretické vedomosti: 

- pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii, 
- pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti 

žiakov a študentov, 
- pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách, 

                                                 
2 Študijné programy sa realizujú v spolupráci s partnerskými fakultami UK v Bratislave s následnou možnosťou 

pokračovania v magisterskom štúdiu. (*v spolupráci s FiF UK,** v spolupráci s PriF UK, *** v spolupráci s 

FTVŠ UK).  
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- ovláda teóriu v oblasti biblickej teológie (Stará a Nová zmluva), systematickej 
teológie, etiky a dejín kresťanstva. 

 
Praktické schopnosti a zručnosti: 

- vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho 
edukačného prostredia, 

- dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách, 
- dokáže didakticky efektívnym spôsobom interpretovať poznatky biblickej teológie 

(Stará a Nová zmluva), systematickej teológie (dogmatika a etika), cirkevných dejín, 
religionistiky a praktickej teológie, 

- dokáže samostatne projektovať, organizovať, usmerňovať edukačný a výchovný 
proces v oblasti náboženskej výchovy, 

- dokáže tvorivým spôsobom rozvíjať religiozitu dieťaťa a mladého človeka a rozumie 
jej prejavom, 

- je schopný empatického správania sa k žiakom, 
- dokáže efektívne komunikovať o odborných poznatkoch a problémoch s prostredím 

laickej i profesijnej komunity (cirkvi). 
 
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

- dokáže kriticky a odborne metodicky myslieť, 
- je schopný pestovať lásku a úctu k človeku a k Božiemu stvorenstvu na základe 

kresťanských hodnôt, 
- má poznatky o etických aspektoch svojej práce. 

 
Uplatnenie absolventa 
Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v 
kombinácii) v študijnom v odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať 
samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej 
predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou 
digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v 
edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií. 

V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) získa 
vedomosti i zručnosti, ktoré mu umožňujú samostatne plánovať a realizovať a evaluovať 
vyučovanie predmetu náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl. Môže sa tak 
uplatniť ako učiteľ náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a sekundárnom 
vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik predmetu náboženská 
výchova, animátor voľného času či špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre 
oblasť výchovy a vzdelávania. 
 

 
EVANJELICKÁ TEOLÓGIA SO ZAMERANÍM NA RIADENIE SOCIÁLNIE POMOCI 
 
Študijný odbor: teológia  
Stupeň štúdia: magisterský (2. stupeň) 
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo 
Dĺžka štúdia: 2/3 roky 
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Jazyk výučby: slovenský  
Forma štúdia: denná/externá 

 
Predmety štátnej skúšky:  
Kresťanská viera v pluralitnej spoločnosti 
Manažment sociálnej inštitúcie 
Supervízia v kontexte sociálnych služieb  
Obhajoba diplomovej práce  

 
Profil absolventa a ciele vzdelávania 
Absolvent magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním 
nariadenie sociálnej pomoci získa teologické vzdelanie, ktoré je rozšírené o kompetencie 
riadenia organizácií a programov sociálnej pomoci. Absolvent pozná učenie Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku, má prehľad v oblasti evanjelickej etiky a manažmentu. Dokáže 
riadiť skupiny ľudí, prispôsobiť sa prostrediu rôznych organizácií a zvláštností prostredí. Je 
pripravený identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných 
súvislostiach, schopný zosúlaďovať úsilie pracovných skupín, navrhovať praktické riešenia 
na úrovni organizácie. Rozumie zmenám v organizácii, má prierezové znalosti o 
manažmente sociálnej organizácie, dokáže sa orientovať v prostredí organizácií 
poskytujúcich sociálne služby a v prostredí cirkvi. 
 
Teoretické vedomosti: 

- pozná a rozumie učeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 
- pozná základné etické koncepty a spôsoby riešenia etických problémov, 
- má prehľad o marginalizovaných skupinách a dokáže identifikovať príčiny chudoby, 

sociálneho vylúčenia, pozná metódy sociálnej práce používané v praxi sociálnej 
pomoci, 

- má poznatky zo základných oblastí manažmentu a marketingu, ako i špeciálnych 
disciplín manažmentu, 

- má základné poznatky z ekonómie. 
 
Praktické schopnosti a zručnosti: 

- dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, i ako člen tímu, 
- dokáže riadiť skupiny ľudí, plánovať, organizovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej 

skupiny, 
- dokáže analyzovať a porozumieť podstate problémov jednotlivcov, skupín a 

komunít, 
- dokáže sa uplatniť v oblasti diakonie, ale i podnikania. 

 
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

- dokáže identifikovať mechanizmy pre vlastný kontinuálny rozvoj, duchovný rast a 
učenie sa, dokáže riadiť organizáciu primeranými praktikami v súlade s 
profesionálnym, právnym a kresťanským etickým rámcom. 

 
Študijný program evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci 
pozostáva z dvoch komponentov, cieľom ktorých je nadobudnutie komplexných vedomostí, 
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zručností, postojov a hodnotovej orientácie, ktoré sú predpokladom pre úspešné 
vykonávanie práce v oblasti sociálnej oblasti. 

Prvým komponentom sú teologické disciplíny, ktorými je naplnený obsah jadra 
študijného odboru. Ich cieľom v nadväznosti na štúdium bakalárskeho študijného programu 
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, je rozvíjanie teologických a 
pastorálnych vedomostí, zručností a kompetencí. Na propedeutické disciplíny v oblasti 
systematickej teológie nadväzuje v magisterskom stupni štúdium dogmatiky 1 a 2. 
Naplnenie znalostí študijného odboru v oblasti systematickej teológie završuje v danom 
študijnom programe kurz základy sociálnej etiky, ktorého cieľom je pripraviť absolventa na 
riešenie etických problémov, s ktorými sa v praxi stretne. Rovnaký cieľ v špecifickej oblasti 
má i seminár základné problémy bioetiky. V oblasti biblickej teológie (Starej a Novej 
zmluvy) na predmety prvého stupňa štúdia nadväzujú premety, ktoré prehlbujú biblické 
poznanie, s dôrazom na jeho aplikáciu v praxi. Študent si môže vybrať povinne voliteľné 
kurzy vybrané kapitoly z teológie Starej zmluvy a vybrané kapitoly z teológie Starej zmluvy, 
novozmluvné poznanie rozvíja kurz život Ježiša. 

Oblasť religionistiky a fenomenológie náboženstva pokrývajú kurzy psychológia 
náboženstva a sociológia náboženstva. V oblasti praktickej teológie rozvíja poznatky kurz 
organizačno-právny kontext sociálnej služby v Slovenskej republike. Špeciálnu časť 
praktickej teológie predstavuje blok kurzov vzdelávanie v pastorálno – psychologickej 
supervízii 1 – 4, ktoré sú rovnomerne rozdelené na celé obdobie štandardnej dĺžky štúdia. 
Do oblasti najmladšej prakticko-teologickej disciplíny – diakoniky patrí i kurz marketing 
manažment v organizáciách sociálnych služieb (ktorý je možné obsahovo zaradiť do prvého 
i druhého komponentu). Uvedené predmety tak napĺňajú opis študijného odboru v jeho 
základných častiach – biblická teológia, systematická teológia, religionistika a praktická 
teológia. 

Druhým komponentom študijného programu sú kurzy zamerané na manažment a 
riadenie. Cieľom kurzov je získanie vedomostí a poznatkov, ktoré sú potrebné na riadenie v 
oblasti sociálnych služieb. Ide o vybrané kurzy z oblasti manažmentu (základy manažmentu, 
personálny manažment, finančný manažment), marketing manažmentu (marketing 
manažment, marketing manažment v organizáciách sociálnych služieb), základov 
podnikania (základy podnikania, základy účtovníctva) a ekonómie (makroekonomika, 
mikroekonomika). Uvedené kurzy sú odborne zabezpečované pedagógmi z Fakulty 
manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci s ktorou uvedený študijný 
program EBF UK realizuje a poskytuje. 

Štúdium je ukončené štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej 
práce. Predmety štátnej skúšky prvého komponentu, ktorý je obsahom jadra študijného 
odboru, sú zhrnuté do dvoch predmetov štátnej skúšky (kresťanská viera v kontexte 
pluralitnej spoločnosti, supervízia v kontexte sociálnych služieb), druhý komponent je 
začlenený v predmete štátnej skúšky manažment sociálnej inštitúcie. Súčasťou študijného 
plánu je odborná prax v zariadeniach sociálnych služieb. 
 
Uplatnenie absolventa 
Absolvent vďaka uvedeným získaným poznatkom, schopnostiam a kompetenciám sa 
absolvent po ukončení štúdia môže v oblasti riadenia služieb sociálnej pomoci uplatniť ako: 

- pracovník na rôznych úrovniach v prostredí diakonie, charity, v zariadeniach štátu, 
súkromného i neziskového sektora, v orgánoch štátnej správy a samosprávy. 
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V prostredí cirkvi sa môže uplatniť: 
- predovšetkým na poli diakonie a kresťanskej charity. Takto pripravený, vnútorne pre 

službu motivovaný absolvent by mal byť schopný diakonickú organizáciu riadiť, 
rozvíjať, hľadať a nachádzať nové možnosti služby v lokálnom kontexte. Po analýze 
sociálnej situácie mikroregióniu by mal byť schopný zorganizovať a vybudovať 
diakonický program, či organizáciu poskytujúcu sociálne služby. 

 
V oblasti terénnej sociálnej (príp. diakonickej) služby je pripravený viesť a koordinovať tím 
pracovníkov. 
 
EVANJELICKÁ TEOLÓGIA 
 
Stupeň štúdia: doktorandský (3. stupeň) 
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Mgr. František Ábel, PhD. 
Dĺžka štúdia: 3 /4 roky 
Jazyk výučby: slovenský/anglický 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Predmety štátnej skúšky: 
Dizertačná skúška 
Obhajoba dizertačnej práce 
 
Profil absolventa a ciele vzdelávania 
Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom programe evanjelická teológia ovláda metódy 
výskumu vo vybraných oblastiach evanjelickej teológie (Stará zmluva, Nová zmluva, 
cirkevné dejiny, systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika) – podľa 
svojej špecializácie. Je schopný samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia 
problémov v oblasti evanjelickej teológie.   
 
Teoretické vedomosti:   
Ovláda zásady vedeckej práce, vie voliť konkrétne vedecké metódy základného i 
aplikovaného výskumu v príslušnej oblasti teológie, na ktorú sa špecializuje (Stará zmluva, 
Nová zmluva, cirkevné dejiny, systematická teológia, praktická teológia, filozofia a 
religionistika). Má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, odborné a metodologické 
vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre projektovanie výskumu a 
vývoja vo vybranej (zvolenej) teologickej oblasti, s prepojením na potreby aktuálnej 
spoločenskej a pastorálnej praxe.   
 
Praktické zručnosti:   
Absolvent doktorandského štúdia je schopný sledovať a hodnotiť súčasný stav (a trendy) 
najnovšieho teologického výskumu doma a v zahraničí a aplikovať jeho výsledky na riešenie 
aktuálnych odborných problémov, včítane interdisciplinárneho prepojenia na andragogické, 
spoločenské a historické vedy.  

Je schopný aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho 
komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti, ktorej sa venuje. 
Prakticky ovláda bádateľské metódy na úrovni používania, používa ich pri analýzach 
relevantných detailov, či dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Na základe vlastných 
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výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné 
postupy v širších súvislostiach s potenciálom prispievať k rozširovaniu poznania v odbore, 
samostatného výskumu a prinášania vlastných riešení problémov  
 
Doplňujúce znalosti:    
Absolvent sa vyznačuje vysokou mierou nezávislého, kritického a analytického myslenia, 
ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže samostatne prezentovať výsledky 
výskumu a vývoja pred odbornou teologickou (či interdisciplinárnou) komunitou na 
Slovensku a v zahraničí. Pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov 
výskumu zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty. Dokáže pracovať vo 
výskumnom tíme, po získaní praktických skúseností určovať zameranie výskumu a 
koordinovať tím v zvolenej oblasti teologického poznania.     
 
Študijný program v treťom stupni štúdia pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej 
časti. Študijná časť programu pozostáva z individuálneho štúdia vedeckej literatúry pod 
dohľadom školiteľa a predovšetkým predmetov špecializácie doktoranda, v ktorých rozvíja 
schopnosti v metodológii  výskumu príslušnej oblasti, a zároveň  sa oboznamuje s 
najnovšími poznatkami a výsledkami bádania v danej disciplíne.  Tieto predmety sú 
dopĺňané výberovými doktorandskými seminármi. Nadobudnuté poznatky študijnej časti 
doktorand tvorivo aplikuje v odbornej publikačnej činnosti a rôznymi formami pedagogickej 
výpomoci za spolupráce a pod vedením školiteľa.   

Prvá tretina štúdia doktorandského štúdia je zameraná predovšetkým študijne. 
Poznatky získané intenzívnym štúdiom v prvej tretine študijného programu a 
metodologické zručnosti doktorand následne transformuje do vedeckej časti svojho štúdia, 
najmä aktívnou účasťou na konferenciách, v ktorých predstavuje výsledky svojho výskumu 
na projekte dizertačnej práce a príbuzných tém, ale tiež schopnosť argumentačne predstaviť 
a obhájiť svoje tézy pred vedeckou a odbornou komunitou. Uvedené schopnosti ďalej 
rozvíja, keď výsledky svojho výskumu publikuje vo forme vedeckých statí vo vedeckých 
periodikách, či iných vedeckých publikáciách.   

Školiteľ zabezpečuje, aby aspoň časť výskumu doktoranda prebiehala 
prostredníctvom riešenia grantových úloh, v ktorých rozvíja svoje schopnosti pracovať vo 
vedeckom kolektíve a rieši čiastkové vedecké úlohy pod vedením skúsených vedeckých 
pracovníkov. Žiaduce je aj zapojenie sa do grantových schém pre mladých vedeckých 
pracovníkov (Granty Univerzity Komenského), ktoré okrem vedeckého riešenia projektu 
učia doktoranda zvládať aj administratívne zabezpečenie grantovej úlohy.   

Cieľom študijnej a vedeckej časti doktorandského štúdia je vypracovanie dizertačnej 
práce, ktorá preukáže schopnosť doktoranda samostatne a tvorivo pracovať, využívať 
metódy vedeckej práce a prináša nové poznatky pre vedný odbor evanjelická teológia, či 
teológia (v širšom ponímaní). študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa 
zameriava na získanie poznatkov založených 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.  

 
Uplatnenie absolventa  
Absolvent tretieho stupňa štúdia pozná súčasný stav bádania v oblasti evanjelickej teológie 
podľa svojho zamerania (Stará zmluva, Nová zmluva, systematická teológia, praktická 
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teológia, cirkevné dejiny, filozofia a religionistika) v jeho biblických, systematicko-
teologických a cirkevno-dejinných súvislostiach s ohľadom na teológiu a prax Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku, prípadne širších ekumenických súvislostí.   

Absolvent doktorandského štúdia je schopný získané poznatky inovatívnym 
spôsobom aplikovať na riešenie aktuálnych otázok v oblasti evanjelickej teológie, 
duchovného života a spirituality v kontexte kresťanských tradícií. Je schopný predkladať 
analýzy a odborné riešenia teologických problémov v kontexte vzťahov cirkvi a spoločnosti. 
Preto má predpoklad stať sa počas svojho pôsobenia v povolaní farára, pastorálneho 
pracovníka, či učiteľa v cirkvi mienkotvornou a rešpektovanou osobnosťou.   

Metodologicky pripravený, kritického myslenia schopný,  širšími a hlbšími oblasťami 
poznania v odbore vybavený absolvent  sa môže uplatniť ako učiteľ na vysokých školách, 
samostatný vedecký pracovník v oblasti výskumu v odbore evanjelická teológia a v 
príbuzných odboroch či učiteľom vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých 
zriaďovateľom sú kresťanské cirkvi. Môže sa uplatniť aj v štátnych inštitúciách pôsobiacich v 
oblasti kultúry, spravovania a rozvoja kultúrneho dedičstva. 

 
RIGORÓZNE KONANIE  

 
V zmysle § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov absolventi vysokoškolského štúdia, ktorí získali akademický titul magister 
v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej 
súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej 
práce, ktorá je súčasťou rigoróznej skúšky, má uchádzač na základe samostatného štúdia 
preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý 
samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe; naviac je schopný získané vedomosti 
aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.  
 
Zoznam študijných odborov a akreditovaných magisterských študijných programov,  
v ktorých má Evanjelická bohoslovecká fakulta UK právo uskutočňovať rigorózne konanie: 
Študijný odbor: teológia  
Študijný program: evanjelická teológia 
Udeľovaný titul: ThDr. (doktor teológie) 

 
Študijný odbor: teológia  
Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci 
Udeľovaný titul: ThDr. (doktor teológie) 

 
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy 
Udeľovaný titul: PaedDr. (doktor pedagogiky) 
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HARMONOGRAM  ŠTÚDIA 
ZÁPIS OD DO 

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí  09.09.2022 09.09.2022 

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia 12.09.2022 13.09.2022 

Zápis PhD. štúdium 
 
 

najneskôr do 
13.09.2022  

PRIJÍMACIE  SKÚŠKY Bc. a Mgr.   

Riadny termín prijímacích skúšok 17.06.2023 17.06.2023 

Náhradný termín prijímacích skúšok 25.08.2023 25.08.2023 

PRIJÍMACIE  SKÚŠKY PhD.   

Riadny termín prijímacích skúšok 28.06.2023 28.06.2023 

Náhradný termín prijímacích skúšok 25.08.2023 25.08.2023 

 
 

  

Zimný semester OD DO 

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula 
UK (Šafárikovo nám. 6, BA)  

19.09.2022 o 11:00 h 

Výučba (13 týždňov) 19.09.2022  16.12.2022 

Doplňujúci zápis predmetov (študenti) 19.09.2022 30.09.2022 

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby 12.12.2022 16.12.2022 

Skúškové obdobie 02.01.2023 10.02.2023 

 
 

Letný semester OD DO 

Výučba (13 týždňov) 13.02.2023 12.05.2023 

Doplňujúci zápis predmetov (študenti) 13.02.2023 24.02.2023 

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby  09.05.2023 12.05.2023 

Skúškové obdobie  15.05.2023 30.06.2023 

KONČIACI ŠTUDENTI   

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky 09.05.2023 22.05.2023 

 
 

ŠTÁTNE  SKÚŠKY OD DO 

RIADNY TERMÍN:   

Termín odovzdania záverečnej práce  21.04.2023 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku  23.05.2023 

Termín štátnej skúšky (písomná časť) 01.06.2023 02.06.2023 

Termín štátnej skúšky (ústna časť) 08.06.2023 16.06.2023 

   

OPRAVNÝ  TERMÍN: v AR 2023/2024 

Termín odovzdania záverečnej práce 

podľa harmonogramu pre AR 2023/2024 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku 

Termín štátnej skúšky (ústna aj písomná časť) 

 



  29 

ŠTÁTNE  SKÚŠKY -  PhD. štúdium   DO 

Zimný termín   

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú 
skúšku   

 
30.09.2022 

Termín odovzdania dizertačnej práce – 
prihlásenie na obhajobu 

 
30.09.2022 

Obhajoby dizertačných prác  02.01.2023 10.02.2023 

Letný termín   

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú 
skúšku   

 
28.02.2023 

Termín odovzdania dizertačnej práce – 
prihlásenie na obhajobu 

 
06.04.2023 

Obhajoby dizertačných prác   jún – august 2023 

 
Harmonogram štúdia bol schválený v AS EBF UK dňa 2. 6. 2022.  
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TRVANIE  AKADEMICKÉHO  ROKA 
 

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta.  
Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom 
akademickom roku. 
 

 
LEGISLATÍVA 

 
Štúdium na EBF UK prebieha v zmysle ustanovení 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“) a riadi sa aktuálnym študijným poriadkom UK dostupným na: 
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register-vnutorne-predpisy-uk-rozdelene-
podla-oblasti-upravy/b-studium/1-studijny-poriadok-uk/ 
 
 

UBYTOVANIE  V  TEOLOGICKOM  DOMOVE 
 

Ubytovať sa v Teologickom domove ECAV pri EBF UK je možné od 2. septembra 2022 
v čase 8:00 – 14:00 hod. len počas pracovných dní. 
 

VENI  SANCTE 
 

Termín slávnostného otvorenia akademického roka pre poslucháčov EBF UK (Veni Sancte)  
bude zverejnený na webovej stránke fakulty. 
 
 

SLUŽBY  BOŽIE  
  
Služby Božie sa konajú počas vyučovania v zimnom a letnom semestri akademického roka 
vždy v stredu o 11.00 hod. v aule EBF UK. Všetci študenti, pedagógovia a zamestnanci sú 
na akademických službách Božích 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.  
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KATEDRY  A  INŠTITÚTY  EVANJELICKEJ  BOHOSLOVECKEJ  FAKULTY 
UNIVERZITY  KOMENSKÉHO  V  BRATISLAVE 

 
 
KATEDRA  STAREJ  ZMLUVY 
 
Vedúci katedry 
 doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 
Pedagogickí zamestnanci 
 ThDr. Dávid Benka, PhD. 
  
  
 
KATEDRA  NOVEJ  ZMLUVY 
  
Vedúci katedry 
 prof. Mgr. František Ábel, PhD. 
Pedagogickí zamestnanci 
 prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. 
Externí pedagogickí spolupracovníci 
 Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD. 
Doktorandi 
 ThDr. Janka Miháliková  
 Mgr. Michael Schanweiler 
  
 
KATEDRA SYSTEMATICKEJ  TEOLÓGIE  
  
Vedúci katedry 
 doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 
Pedagogickí zamestnanci 
 Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD. (t. č. na MD) 
 Mgr. Pavel-Andri Prihracki, PhD. 
 
 
KATEDRA  CIRKEVNNÝCH  DEJÍN 
  
Vedúci katedry 
 Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 
Pedagogickí zamestnanci 
 prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. 
Externí pedagogickí spolupracovníci 
 doc. ThDr. Peter Gažík 
 
 
 
 



  32 

KATEDRA  PRAKTICKEJ  TEOLÓGIE 
   
Vedúci katedry 
   Mgr. Milan Jurík, PhD. 
Pedagogickí zamestnanci 
  Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo  
 doc. Mgr. art. Ondrej Šaray, ArtD. 
 doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. 
 Mgr. art. Katarína Juríková 
Externí pedagogickí spolupracovníci 
 prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. 
 prof. PhDr. Viola Tamášová, CSc.                                 
 doc. PhDr. Helena Čertíková                                                                        
 doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.  
 doc. Ing.  Helena Schurmann, PhD. 
 doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.  
 doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. 
 JUDr. Danka Knápková PhD. 
 PaedDr. Ladislav Alberty, PhD. 
 PhDr. Peter Pavlis, CSc.                                               
 Mgr. Štefánia Ferková, PhD. 
 Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.  
 Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD. 
 Ing. Viera Ölvecká, PhD.              
Doktorandi 
 Mgr. Samuel Sabol 
 Mgr. Patrícia Sára Šimková 
  
 
KATEDRA FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY 
 
Vedúci katedry 
   Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 
Pedagogickí zamestnanci 
 Mgr. et. Mgr. Marek Neština, PhD. 
 
 
INŠTITÚT KONTEXTUÁLNEJ TEOLÓGIE  
   
Vedúci inštitútu 
 Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.  
Vedeckí pracovníci 
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INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV EVANJELICKEJ TEOLÓGIE 
 
Predmety z radu povinne – voliteľných a výberových predmetov, avšak vyžadované pre 
vstup do duchovnej služby v ECAV 
 

Predmety Meno vyučujúceho Prerekvizita 

Rozsah  
(hodina/ 
týždeň) 

a typ  Kredit  Skúška  
Odporúčaný 

semester 

Cirkevná agenda 

Predmety sú súčasťou povinne-voliteľných a voliteľných predmetov. 
Informácie sú uvedené v študijnom pláne pre študijný program evanjelická teológia. 

Cirkevná hudba 1 – 3  

Homiletikum 1 – 6  

Hudobná teória 

Katechetikum 1 – 4  

Liturgikum 1 – 2 

Liturgický spev 1 – 2 
 

Základy homiletickej rétoriky  

Základy zborového spevu a 
dirigovania 
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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 život a 
upevňovanie spoločenstva ubytovaných podľa plánu práce, ktorý každoročne schvaľuje 
GP ECAV a AS EBF UK.  

2. Program TD pozostáva z pravidelných a mimoriadnych podujatí. Pravidelné podujatia sú 
každodenne ranné a večerné modlitebné stretnutia obyvateľov TD, večerné služby Božie 
v nedeľu, diskusné večery v pondelok, akademické služby Božie v stredu ráno, biblické 
hodiny v stredu večer a teologické služby Božie 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 tiež  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 uváženia. 

II. Domáci poriadok 

II.a. Umiestnenie ubytovaných v Teologickom domove EBF UK  a realizácia  
        ubytovania, zánik ubytovania. 

1. Ubytovanie študentov na základe ich písomnej žiadosti 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 
žiadosť o ubytovanie. V písomnej žiadosti môže študent navrhnúť spolubývajúceho 
(spolubývajúcich) a vedenie Teologického domova  posúdi takúto žiadosť. V prípade 
kladného vybavenia žiadosti 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 lôžkovín, 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 užívanie príslušnej izby.  V prípade straty ubytovacieho preukazu je ubytovaný 
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študent povinný uhradiť za vyhotovenie duplikátu príslušný poplatok. Ubytovací preukaz  
spolu s kľúčom odovzdá študent pri každom 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 možnosť 
preubytovania počas školského roka na základe žiadosti ubytovaného iba v 
mimoriadnych a  odôvodnených prípadoch, ktoré zváži a posúdi vedenie Teologického 
domova. Vedenie Teologického domova má právo v mimoriadnych a odôvodnených 
prípadoch, ktoré si vyžiada prevádzka EBF UK, preubytovať študentov i počas študijného  
roka. 

4. Ubytovanie počas letných prázdnin nie je možné. Žiadosti 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 udržiavajú študenti. Kontroly vykonáva správca 
Teologického domova  s duchovným správcom. 

7. Ubytovanie zaniká: 

- uplynutím ubytovacieho obdobia pred letnými prázdninami. 

- ak sa študent bez vážneho 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, lôžkoviny,  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 sťažnosti 
ku všetkým otázkam, týkajúcich sa Teologického domova. 

3. Na stabilizáciu ubytovania. 

4. Na vytvorenie vyhovujúcich podmienok pre štúdium a súkromie. 

5. Na údržbu ubytovacieho priestoru a inventáru, ktorý sa v ňom  nachádza. Údržba a 
opravy budú vykonané v najkratšom možnom  termíne, bežne do piatich dní od 
nahlásenia, v závislosti na  závažnosti porúch a závad. 

6. Na pravidelnú výmenu posteľného prádla (2 x mesačne). 
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7. Používať 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 možné používať zdarma. Nie je povolené  používať tepelné spotrebiče 
(ohrievače, žehličky, variče a  pod.) Výnimku tvoria rýchlovarné kanvice.  

8. Prijímať návštevy v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto Domového poriadku, 
uvedenými v časti "Vnútorný režim - vstup ubytovaných a návštev do priestorov TD EBF 
UK, nočný  kľud, vstup pracovníkov do izieb". 

9. Zúčastňovať sa všetkých podujatí programu Teologického domova, 

10. Na uloženie 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  využívajú 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. Dodržiavať 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 požiadanie 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 predložiť 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 
zapožičaný 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. Užívať 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 môže dohodnúť platenie 
bytného za viac mesiacov. 

9. Dostaviť sa na základe predvolania na príslušné pracovisko Teologického domova, na 
zasadanie disciplinárnej komisie a pod., alebo náležitým spôsobom vopred ospravedlniť 
svoju  neprítomnosť s dohodnutím náhradného termínu. 
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10. Udržiavať čistotu a poriadok v ubytovacích priestoroch i v celom objekte Teologického 
domova. 

11. Pri vstupe do Teologického domova sa riadne preukázať platným ubytovacím 
preukazom službukonajúcemu 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. Dodržiavať požiarne, bezpečnostné a hygienické predpisy platné v objekte EBF UK, 
dodržiavať všetky príkazy a zákazy z nich  vyplývajúce. 

14. Nahlásiť bezodkladne na vrátnici všetky osoby zdržiavajúce 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 požívať 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 používajú tak, aby to nerušilo iných. 

6. Robiť výtržnosti, 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 znemožniť vstup  pracovníkov EBF UK do ubytovacích 
priestorov. 

10. Umožniť 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. 



  38 

14. Neodborne zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu. 

15. Dlhovať EBF UK poplatky za ubytovanie, náhradu škody a iné pohľadávky. 

16. Nedodržiavať, 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. Nedodržanie ustanovení Domového poriadku, nezáujem obyvateľa Teologického 
domova o program domova a nedodržiavanie študijného poriadku môže viesť po dvoch 
upozorneniach až ku vylúčeniu študenta z Teologického domova. O tom rozhodne 
vedenie TD.  

2. Rozhodnutie o vylúčení z domova nadobúda platnosť týždeň po oznámení a môže mať 
časovo obmedzený alebo trvalý charakter,  podľa závažnosti disciplinárneho priestupku. 
Pri zvlášť závažných prečinoch môže nadobudnúť platnosť do 24 hodín  a môže 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 už dočasne alebo 
úplne, informuje vedenie TD písomne aj rodičov študenta a cirkev, z ktorej študent  
pochádza. 

 

II.c. Vnútorný režim 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  možná, ak tento uzná dané dôvody. 

3. Osoby, ktoré nie sú ubytované v TD môžu 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 
možné 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. Možnosť príležitostného 
prenocovania hostí sa vzťahuje len na príbuzných prvého stupňa v obzvlášť závažných 
prípadoch, ktoré budú individuálne posúdené vedením TD EBF UK a diaľkových 
študentov EBF, v prípade, že niektorý z ubytovaných v danú noc nie je v TD a s takýmto 
použitím svojho lôžka súhlasí. Prenocovanie príležitostných 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. 
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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 bežných kontrol zo strany vedenia Teologického domova, kontrol 
vykonávaných  pracovníkmi vonkajšej kontroly (požiarna ochrana, hygienici  a pod.) 
a výkonu bežnej údržby v priestoroch ubytovacej  kapacity. 

Schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku  

v Bratislave dňa: 6. júna 2000 
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ABECEDNÝ ZOZNAM  
ZAMESTNANCOV, EXTERNÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV  

A DOKTORANDOV 
 
 

Priezvisko a meno Útvar Dvere E-mail 

Ábel, František KNZ 265 abel@fevth.uniba.sk 

Alberty, Ladislav KPT  ladislavalberty@gmail.com 

Benka, Dávid KSZ 257 benkad@fevth.uniba.sk 

Belanji, Ivan spirituál 102 Ivan.belanji@uniba.sk 

Belanji Biela, Adriána   adriana.belanji.biela@uniba.sk 

Dančiaková, Valéria Terézia KNZ  valeria.terezia.danciakova@uniba.sk 

Ferková, Štefánia KPT  ferkova@fedu.uniba.sk 

Filo, Július KPT 267 filo@fevth.uniba.sk 

Gažík, Peter   gazik@fevth.uniba.sk 

Hanus, Radoslav KCD 261 hanus@fevth.uniba.sk 

Horňanová, Sidonia KSZ 264 hornanova@fevth.uniba.sk 
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