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1. VEDECKÁ RADA EBF UK 
Hlavným orgánom a grémium, ktoré dozerá na stav a kvalitu vedeckej 

a výskumnej činnosti je vedecká rada fakulty. Vedecká rada Evanjelickej bohosloveckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej EBF UK) rokuje a rozhoduje 

o veciach, v ktorých má kompetencie v zmysle zákona o vysokých školách a v zmysle 

štatútu EBF UK. V roku 2014 sa Vedecká rada  EBF UK zišla na ôsmich zasadnutiach 

(14. februára, 14. marca, 2. apríla, 11. apríla, 24. apríla, 2. júna, 17. októbra a 15. 

decembra). 

Vedecká rada pracovala do 31. októbra 2014  v tomto zložení: doc. Ľubomír 

Batka, Dr. theol., (predseda, z titulu funkcie dekana) a členovia: prof. ThDr. Juraj Bándy, 

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, doc. Mgr. art. Anna Predmerská, doc. ThDr. Sidonia 

Horňanová, PhD., doc. Mgr. František Ábel, PhD., ThDr. Dávid Benka, PhD. (z titulu 

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

Neština, PhD., doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., 

odborníci z praxe: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., Ing. Ján Huba, riaditeľ Diakonie 

ECAV, doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc., doc. Ing. Helena Schurmann, PhD. Doc. Mgr. 

art. Anne Predmerskej sa ako členke vo VR EBF UK skončilo štvorročné funkčné 

obdobie dňom 31. októbra 2014. Na uprázdnené miesto dekan navrhol na schválenie do 

Akademického senátu EBF UK ako člena VR EBF UK doc. ThDr. Petra Gažíka. AS EBF 

UK na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2014 tento návrh schválil. 

 Okrem tradičných bodov programu, ktoré predpisuje Štatút EBF UK sa VR EBF 

UK venovala nasledovným dôležitým témam:  

• schválenie návrhov na udelene titulu docent pre: M.  Zaviš, M. Klátika a Ľ. Batku 

• menovanie komisie a oponentov pre habilitačné konanie Mgr. O. Prostredníka, 

PhD., ktoré sa začalo 24. novembra 2014 

• schválenie št. programov „Evanjelická teológia“, „Učiteľstvo náboženskej 

výchovy v kombinácii“, „Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu prácu“, 

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci“, „Evanjelická 

teológia – 3. stupeň“ pre potreby akreditácie 

• schválenie všeobecných kritérií na obsadenie funkcie profesorov a docentov 

• otázky súvisiace s PhD. štúdiom (témy prác, formy štúdia, určenie školiteľov 

a oponentov) 

• na každom zasadnutí až do 8. októbra 2014 , keď na EBF UK zasadala 

Akreditačná komisia, sa priebežne riešili úlohy súvisiace s komplexnou 

akreditáciou 
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2. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 EBF UK v Bratislave je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, najlepšej 

a najväčšej univerzity na Slovensku. Avšak dolieha na nás šíriaci sa celoslovenský trend 

poklesu záujmu o štúdium v oblasti humanitných vied, ktorý už i tak dosahuje veľmi 

nízke hodnoty. EBF UK v procese akreditácie v roku 2009 získala práva na 

uskutočňovanie celkovo 9 programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 

štúdia. V rámci týchto programov sa na EBF UK uskutočňuje aj Doktorandské štúdium 

(III. stupeň): 

• evanjelická teológia, 3-ročná denná forma a 5-ročná externá forma. 

V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) boli v roku 2014 zaregistrované 3 prihlášky. 

Počet zúčastnených uchádzačov na prijímacích skúškach, ktoré sa konali dňa 10. júla 

2014, bol tri. V akademickom roku 2014/2015 bol prijatý jeden uchádzač na denné 

doktorandské štúdium. Počty prijatých v tomto stupni štúdia kopírujú počty z minulého 

roku. 

 

Tabuľka č. 1  

Počty študentov vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2014 k 31. 10. 2014 

Spolu 

Bakalársky a spojený magisterský Magisterský  Doktorandský 

denné 
ext 

denné 
ext 

denné 
ext 

SR zahr. SR zahr. SR zahr. 

132 79 10 5 19 2 6 8 1 2 

 

 

Tabuľka č. 2  

Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2014 k 31. 10. 2014 

Bakalársky a spojený magisterský Magisterský Doktorandský 

94 27 11 

 

Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných programov, vrátane 

doktorandského štúdia zobrazuje nasledujúci graf za roky 2009 – 2014.  
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V akademickom roku 2013/14 v treťom stupni štúdia (PhD.) úspešne absolvoval 

štúdium a získal titul „philosophiae doctor“ jeden študent (Ing. Mgr. Slávik, PhD. dňa 27. 

augusta). 

Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium aj naďalej 

prekračuje možnosti fakulty. V roku 2012 došlo k zmene financovania nových 

doktorandov. MŠ VVŠ SR upustilo od udeľovania štipendií pre doktorandov dennej 

formy štúdia a noví doktorandi sú platení z „položky veda“ z rozpočtových prostriedkov 

fakulty. Tento vývoj sa bude odrážať na počtoch doktorandov v tom zmysle, že fakulta 

bude musieť prihliadať na svoje ekonomické možnosti pri prijímaní nových doktorandov. 

 

3. HABILITAČNÉ KONANIA 
S potešením možno konštatovať, že v roku 2014 boli na fakulte ukončené 3 
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habilitačné konania a jedno konanie bolo začaté: 

 PhDr. Miloš Klátik, PhD., podal žiadosť o udelenie titulu docent dňa 19. 

septembra 2013. Dňa  20. septembra 2013 bola Vedeckou radou EBF UK menovaná 

habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce. Habilitačná prednáška s obhajobou 

prebehla 29. januára 2014. Po kladnom hlasovaní vo VR EBF UK dňa 14. februára 2014, 

bol podaný návrh na RUK na udelenie titulu docent. Rektor UK podpísal dekrét o 

vymenovaní za docenta s účinnosťou  od 1. marca 2014. Promócia sa konala 7. marca 

2014. 

         PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., podala žiadosť o udelenie titulu docent dňa 30. 

októbra 2013. Dňa 4. decembra 2013 bola Vedeckou radou EBF UK menovaná 

habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce. Habilitačná prednáška s obhajobou 

prebehla 11. apríla 2014. Po kladnom hlasovaní vo VR EBF UK v ten istý deň, bol 

podaný návrh na RUK na udelenie titulu docent. Rektor UK podpísal dekrét o 

vymenovaní za docentku s účinnosťou od 30. apríla 2014. Promócia sa konala 13. júna 

2014. 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD., podal žiadosť o udelenie titulu docent dňa 2. 

decembra 2013. Dňa 4. decembra 2013 bola Vedeckou radou EBF UK menovaná 

habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce. Habilitačná prednáška s obhajobou 

prebehla 24. apríla 2014. Po kladnom hlasovaní vo VR EBF UK v ten istý deň, bol 

podaný návrh na RUK na udelenie titulu docent. Rektor UK podpísal dekrét o 

vymenovaní za docenta s účinnosťou  od 15. mája 2014. Promócia sa konala 13. júna 

2014. 

Dňa 24. novembra 2014 si podal žiadosť o udelenie titulu docent Mgr. Ondrej 

Prostredník, PhD. Dňa 15. decembra 2014 bola Vedeckou radou EBF UK menovaná 

habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce. 

 

4. VEDECKÁ A VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ FAKULTY 

4. 1 Granty 

V roku 2014 pedagógovia na fakulte riešili viacero domácich i zahraničných grantov: 

• J. Filo: Grundtvig EU, učiace partnerstvá, spolu so 4 vzdelávacími inštitúciami v 

Európskej únii: (dve z Nemecka, 1 zo Švajčiarska, 1 z Poľska), Číslo: 13412 

0632; Číslo projektu: 2013-1-Dez-GRU06-16191. Názov: “Sociálna integrácia 

ľudí z rôznych náboženstiev za pomoci interkulturálnej a medzináboženskej 

spolupráce v oblasti pastorálneho poradenstva.” Obdobie realizácie: 2013-2015 a 

objem prostriedkov: 14 400 Eur 

• Ľ. Batka, M. Zaviš, M. Neština - VEGA 1/1310/12 Možnosť jednotného postoja k 

interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov.  

• F. Ábel - Grant VEGA podaný v roku 2014: Corpus Paulinum v kontexte novej 
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paradigmy radikálne nová perspektíva na Pavla. (hlavný riešiteľ)  

• A. Predmerská - spoluriešiteľka grantu VEGA 1/0850/14 

• J. Bándy - spoluriešiteľ grantu VEGA 1/0369/11  

• F. Ábel, O. Prostredník, S. Láska - Projekt INSYZAKUK – Interný systém 

zabezpečenia kvality Univerzity Komenského v Bratislave (MŠVVŠ SR – 

operačný program Vzdelávanie, ITMS: 26140230007). 

• M. Neština, M. Zaviš, Ľ. Batka, Vedecký park UK  ITMS 26240220086. 

Operačný program Výskum a vývoj. 

• O. Prostredník - spoluriešiteľ, Theologie der Diaspora (GEKE), do grantu sú 

zapojení aj doktorandi M. Poschová a R. Pačmár. 

• M. Jurík - Slavic Heritage Institute - Vplyv zahraničných stáží a študijných 

pobytov študentov EBF UK v USA od roku 1990 na ECAV na Slovensku.  

• D. Benka: 1 riešený grant: MK-923/214/2.5„Nákup domácej a zahraničnej 

odbornej literatúry pre Knižnicu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského“. (odborný garant v spolupráci s pracovníkmi Knižnice EBF UK a 2 

podané žiadosti o grant MK SR – akvizícia knižnice a nákup technického 

vybavenia knižnice (odborný garant v spolupráci s pracovníkmi Knižnice EBF 

UK) 

• V roku 2014 sme mali tieto 3 granty mladých: UK/101/2014 - Mgr. Poschová 

Michaela - G-14-067-00 Austrofilné tendencie predstaviteľov ECAV vo období 

neoabsolutizmu; UK/357/2014 - Mgr. Pačmár Radim -  G-14-068-00 Život a 

ideové smerovanie Majstra Jána Husa v reflexii Jána Kvačalu; UK/470/2014 - 

Mgr. Panuška Štefan -  G-14-069-00 Súčasná protestantská ekonomická etika vo 

svete teologických výstupov jej predstaviteľov a oficiálnych cirkevných 

dokumentov. 

4. 2 Konferencie 

 Dňa 21. marca 2014 prebehlo sympózium Prístupy k teológii: skúsenosť a príbeh. 

Zúčastnili sa na ňom prof. Dr. Wolfgang Achtner a prof. Dr. Frank Brinkmann z Institut 

für Evangelische Theologie, Justus-Liebig-Universität Giessen, doc. P. Hošek, ThD. ETF 

UK v Prahe, za EBF UK ThDr. D. Benka, PhD., prof. ThDr. J. Bándy, Mgr. Ľ. Batka, 

PhD. 

 Dňa 30. apríla 2014 na 3. konferencii doktorandov UK „Spájame vedomosti, 

invenciu a vedu“ reprezentovala EBF UK Anna-Maria Benkova s témou: Lutherovo 

učenie o dvoch spravodlivostiach. 
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4.3 Publikačná činnosť 

Merateľným výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti fakulty sú predovšetkým 

publikačné výstupy. Popri počte študentov má výkon fakulty v tejto oblasti priamy vplyv 

na výšku finančnej dotácie, ktorú fakulta získava z Ministerstva školstva.  

Celková publikačná činnosť fakulty za rok 2014 podľa databázy EviPub ku dňu 

23. marca 2014 pozostávala zo 103 publikácií, ktoré možno rozdeliť do 17 kategórií. 

Najpočetnejšou kategóriou v tomto roku boli odborné práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch (BDF - 52), vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (12) 

a publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (9). Potešujúca je 

publikácia vedeckej monografie v zahraničnom vydavateľstve (Bándy), vedeckej práce 

v zahraničnom časopise registrovanom v databáze Scopus (D. Benka) a kapitola vo 

vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve, a to Oxford University Press 

(Batka). Celkovú publikačnú činnosť fakulty znázorňuje tabuľka: 

Kategória 

podľa EviPub Počet 
Metodik

a MŠ Váha  

AAA 1 A1 0,50 
Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

ABC 1 A1 0,045 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

ADF 12 D 0,023 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

ADM 1 C 0,45 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

AEC 1 D 0,092 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED 6 D 0,046 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 

AFC 5 D 0,092 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

AFD 9 D 0,046 
Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 

BAB 2 A2 0 
Odborné knižné publikácie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

BDE 3 D  Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch 

BDF 52 D  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
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BEE 2   
Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 

BEF 1   
Odborné práce v domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 

EDI 1   Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

EDJ 1   
Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; 

odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 

FAI 3   

Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy ...) 

GII 2   
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Spolu 103    

 

 

 

Porovnanie Publikačnej činnosti podľa kategórií MŠ SR: 

 Porovnanie podľa rokov a definície skupín MŠ SR 

Kategória 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Skupina A1 1 0 2 0 5 4 9 2 

Skupina A2  2 7 6 6 8 6 10 2 

Skupina B (karenty) 0 1 0 0 1 2 1 0 

Skupina C (nová od 2015 – WoS a 

Scopus) x x x x x x x 1 

Skupina D (do roku 2015 ako C) 42 75 54 70 41 64 43 88 

Spolu 45 83 62 76 55 76 63 93 

 

 

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

a pri financovaní vysokých škôl zohľadňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

z tohto roku, by bolo možné publikačnú činnosť fakulty rozdeliť do štyroch skupín: 

Skupina A1 (Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie), Skupina A2 (Ostatné 

knižné publikácie), Skupina B (Publikácie v karentovaných časopisoch), Skupina C 

(Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS 
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alebo Scopus) a Skupina D (Ostatné publikácie). Skupina C je novou kategóriou 

ministerskej metodiky, pôvodná Skupina C je teraz označená písmenom D. 

Z dlhodobejšieho pohľadu možno v počte publikácií zohľadňovaných MŠ SR sa 

potvrdzuje dvojročný cyklus, v ktorom publikačná činnosť striedavo stúpa a klesá 

v absolútnych číslach, keď relatívne nižšie počty fakulta vykázala v rokoch 2007, 2009 

a 2011 a naopak v rokoch 2008, 2010, 2012 a 2014 zasa vyššie. Prejavilo sa to i v roku 

2014 v absolútnych číslach, keď sme napriek zvýšenej administratívnej záťaži spojenej 

s prebiehajúcou akreditáciou zaznamenali celkový nárast v zmysle jednotlivých 

publikácií oproti minulému roku zo 63 na 93. Negatívom však je nižší počet publikácií 

charakteru vedeckej monografie alebo kapitol vo vedeckej monografii. Tiež v tomto roku 

nebola publikované karentovaná publikácia a len jedna publikácia sa objavila v databáze 

Scopus. 

 Ďalším merateľným kritériom je počet ohlasov podľa kategórií publikačnej 

činnosti. V roku 2014 bolo citovaných celkovo 37 publikačných výstupov podľa 

viacerých kategórií, čo je o 12 viac ako vlani. Najcitovanejšími prácami sú Publikované 

príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8) a vedecké monografie vydané 

v domácich vydavateľstvách (7). Ohlasy vo väčšej miere získavajú aj kategórie 

Vysokoškolské učebnice. 

Kategória podľa 

EviPub 
Počet Názov kategórie 

AAB 7 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB 4 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ADF 3 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

AED 3 Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

AEE 1 Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

AFD 8 Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

BAB 2 Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

BCI 1 Skriptá a učebné texty 

BDF 1 Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

BEE 3 Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 
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BEF 1 Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

DAI 2 Dizertačné a habilitačné práce 

EDJ 1 Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v 

časopisoch, zborníkoch 

Spolu 37  

 

 

 

Celkový počet ohlasov na publikačné výstupy vedeckých a vedecko-

pedagogických pracovníkov EBF UK bolo 43, čo je o 14 viac ako v minulom roku. 

Z toho v 26 prípadoch išlo o citácie v domácich publikáciách neregistrovaných 

v citačných indexoch, v 10 prípadoch o citácie v zahraničných publikáciách. 

Zaregistrované bolo tiež 6 recenzií našich prác, z toho 5 v doma a 1 v zahraničí. 

Potešiteľné je, že jeden ohlas sa objavil aj v zahraničných publikáciách registrovaných v 

citačných indexoch. 

Najcitovanejšími autormi za rok 2014 boli na základe aktuálneho stavu evidencie 

publikačnej činnosti doc. M. Klátik s ôsmimi ohlasmi, doc. F. Ábel so siedmimi ohlasmi. 

Za nimi nasledujú doc. M. Zaviš s piatimi ohlasmi a doc. S. Horňanová a doc. Gažík so 

štyrmi ohlasmi (ďalší: prof. Filo – 3, doc. Batka, prof. Bándy, Dr. Neština, Dr. Hanus 

a Dr. Prostredník – 2, Dr. Benka a Mgr. A. Benková – 1). 

Kategória podľa 

EviPub 
Počet 

2013 
Počet 

2014 
Názov kategórie 

o1 0 
1 

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch 

o3 8 
 

10 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 

o4 13 26 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

o5 5 1 Recenzie v zahraničných publikáciách 

o6 3 5 Recenzie v domácich publikáciách 

Spolu 29 43  
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V súvislosti s publikačnou činnosťou fakulty a jej hodnotením je však potrebné 

znovu nastoliť zásadnú otázku. Publikačnú činnosť pracovníkov je možné hodnotiť 

a analyzovať z viacerých hľadísk a metodík. Obzvlášť markantné to je v kontexte s 

komplexnou akreditáciou. Kritériá, podľa ktorých hodnotí publikačnú činnosť 

Akreditačná komisia, a metodika, podľa ktorej dochádza k prerozdeleniu štátnej dotácie 

z pohľadu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je vo 

viacerých aspektoch iná. Na charakter publikačnej činnosti má nesporne vplyv kritériá 

habilitačných a inauguračných konaní, ktoré môžu znovu uprednostňovať inú štruktúru 

publikačných kategórií, ani nehovoriac o tom, ako započítava publikačnú činnosť do 

svojho hodnotenia Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). Vzhľadom na 

malý počet vedecko-pedagogických pracovníkov EBF UK táto publikačná činnosť nie je 

v porovnaní s veľkými fakultami taká široká, aby mohla ľahko a rýchlo kompenzovať 

a vnútorne vyrovnávať vplyv viacerých simultánne aplikovaných a neraz sa meniacich 

metodík. Zo strednodobého hľadiska by bolo preto potrebné uvažovať o publikačnej 

stratégii fakulty ako celku.  

4.4 Hosťovské prednášky  

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

fakulta v roku 2014 zorganizovala 12, teda o 1 viac ako v roku 2013. Konali sa v stredu 

popoludní o 13:00 hod:   

• 19. februára: doc. PaedDr. M. Kovačka, PhD., Slovenská národná knižnica, 

Martin„Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha 

najstaršia slovenská kniha najstaršia slovenská” 

• 26. februára: Rev. Prof. William Henn, STD, OFM Cap., Univerzita Gregoriana v 

Ríme, „Môžu sa kresťania zjednotiť v otázke o Cirkvi?” 

• 26. marca: doc. Jiří Mrázek, Univerzita Karlova v Praze, ETF, „Vztah ke Starému 

zákonu - v synoptických evangeliích a obecných epištolách”  

• 9.apríla, MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., Univerzita Karlova v 

Praze, Katolická teologická fakulta, “Křesťan a zástupné rozhodování za 

pacienta.” 

• 23. apríla, Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Hans Schwarz, Universität Regensburg, “Work, 

Vocation and Calling: Their Meaning for Today”. 

• 30. apríla, fra Dr. theol. Branislav Mičkovic, “Kritéria teologického myslenia v 

zmysle politickej teológie Dorothee Sölle a Johanna Baptista Metza” 

• 1.10. prof. Dr. Karl Schwarz, Universität Wien, “Kvačala und Wien” 
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• 8.10. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., prof. emeritus PdF UK, “Pozitívna 

psychológia” 

• 5.11. Dr. Johannes Thon, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,  “Sprache 

als Handeln in der biblischen Spruchweisheit" 

• 12.11. Prof. Dr. Ľubomír Ďurovič, DrSc., “Niektoré uzávery z analýzy 

Bardejovského katechizmu pre kultúrnu históriu Slovenska.” 

• 26.11. PhDr. Helena Pašiaková, PhD., Evanjelické gymnázium Tisovec, “Prínosy 

a výzvy stredného evanjelického školstva” 

• 3.12. Rabín M. Kapustin, ŽNO Bratislava, “Free Will in Judaism” 

4.5. Hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry 2015 

 Za rok 2014 došlo k zmene postavenia v rebríčku fakulty v hodnotení ARRA. 

EBF UK sa presunula z tretieho na piate miesto medzi teologickými fakultami na 

Slovensku, preto si tento trend iste zaslúži väčšiu pozornosť. ARRA hodnotí fakulty 

v piatich oblastiach: vzdelávanie, atraktivita štúdia, veda a výskum, doktorandské 

štúdium a grantová úspešnosť. V oblasti vzdelávania sa fakulta umiestňovala od začiatku 

samostatného hodnotenia teologických fakúlt na 3. mieste, čo sa od roku 2009. Ide tu 

predovšetkým o pomer študentov na učiteľa, resp. na docenta a profesora, či o podiel 

profesorov na počte všetkých učiteľov. Existuje tu reálny predpoklad na zlepšenie 

hodnotenia v tejto kategórii, keďže v roku 2014 úspešne prebehli tri habilitačné konania 

spomedzi našich vyučujúcich.  

 V oblasti atraktivity vzdelávania sa pohybujeme v posledných šiestich rokoch 

v rozmedzí 3. až 5. miesta. Podiel nezamestnaných absolventov sa pohybuje okolo 5%, 

nízky je počet prihlásených študentov k plánu. Na druhej strane máme vysoký pomer 

zapísaných študentov k počtu prijatých, dobré čísla dosahujeme aj v oblasti prijímania 

a vysielania študentov z a do zahraničia. 

 Najväčší prepad, ktorý výrazne prispieva k poklesu našej fakulty v hodnotení 

ARRA, je oblasť, ktorú ARRA nazýva Veda a výskum. Ide tu o hodnotenie publikačnej 

činnosť a citačných ohlasov. Zatiaľ čo v rokoch 2009-2011 sme v tejto oblasti 

dominovali, od roku 2012 nás v pozícii neohrozeného lídra nahradili iné fakulty a my 

sme sa prepadli na šieste miesto. Tento prepad nie je spôsobený poklesom našej 

publikačnej činnosti, táto rástla viac-menej pravidelne. Rozdiel je spôsobený dovtedy na 

Slovensku nevídaným nárastom publikačnej činnosti predovšetkým prešovských 

teologických fakúlt od roku 2011. Z pohľadu ARRA zaostávame aj v oblasti citačných 

ohlasov na publikované diela. Zatiaľ čo prvé tri teologické fakulty v posledných troch 
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rokoch preukázali pozoruhodne pravidelný nárast citácií na tvorivého pracovníka 

a publikáciu, citačné ohlasy na práce EBF UK ostali na relatívne stabilnej úrovni. 

 V oblasti doktorandského štúdia sme sa do roku 2013 pohybovali takmer vždy na 

prvom mieste. Až v roku 2014 sme v tejto oblasti poklesli na 4. miesto. Pokles je 

spôsobených primárne pomerom počtu doktorandov-absolventov k počtu profesorov 

a docentov, inými slovami: takmer nikto z našich doktorandov neukončí štúdium 

v štandardnej dĺžke. V tejto hodnote sme medzi teologickými fakultami na poslednom 

mieste. V oblasti grantovej úspešnosti dosahujeme vynikajúce výsledky v porovnaní 

s ostatnými. Sme lídrom v sume finančných prostriedkov získaných z domácich zdrojov 

i získania celkovej sumy grantov v priemere na tvorivého pracovníka. 

 Hodnotiacou správou ARRA sa podrobnejšie zaoberali aj členovia VR EBF UK 

na svojom zasadnutí. Na získanie lepšieho umiestnenia fakulty v hodnotení ARRA 

vedenie fakulty podporuje a bude podporovať habilitácie a inaugurácie pedagógov, ktorí 

spĺňajú kvalitatívne kritériá. Formálna úprava sa dá vykonať upravením pomeru počtu 

prihlásených na štúdium k plánu o očakávaných prihláškach. V budúcnosti bude potrebné 

vo väčšej miere klásť dôraz na to, aby doktorandi končili svoje štúdium v štandardnej 

dĺžke, podporovať kvalitné vedecké publikácie a tiež ich dostupnosť širšej odbornej 

verejnosti, aby sa zvýšila ich citovanosť. Dôležité bude tiež udržať trend úspešnosti 

v získavaní vedeckých grantov doma i v zahraničí. Ponuka kurzov v anglickom jazyku 

a prijímanie zahraničných študentov vo väčšej miere zase môže zvýšiť atraktivitu 

študijného prostredia.  

4.6 Iná vedecká a odborná práca pedagógov EBF UK 

  

 Členstvo v redakčných radách  

• Predseda Redakčnej rady v Testimonia theologica (D. Benka) 

• šéfredaktor odborného časopisu Cirkevné listy (Prostredník) 

• zástupca šéfredaktora odborného časopisu Cirkevné listy (Ábel) 

• Testimonia Theologica (Prostredník, Gažík)  

• Naša Univerzita (D. Benka) 

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

• Misiologické Forum, ktorý vydáva Stredoevropské centrum misijných studií, 

Praha (Jurík) 

• Služba Slova, (Klátik) 
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• Axis Mundi (Zaviš) 

• Rozmer (Zaviš) 

 

 Členstvo vo vedeckých radách iných inštitúcií 

• VR Reformovanej teologickej fakulty UJS v Komárne (Bándy) 

• VR Teologickej fakulty Husitskej teologickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe 

(Filo) 

• Fakulta masmédií Paneurópskej VŠ v Bratislave (Klátik) 

 

 Členstvo v grémiách ECAV 

• Vieroučný výbor ECAV na Slovensku (Bándy - predseda, D. Benka, Jurík, 

Horňanová, Batka) 

• Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku (Juríková 

predsedníčka) 

• Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku (Jurík) 

• Komisia pre kaplánske skúšky (Predmerská)  

• Komisia pre farárske skúšky ECAV (Bándy, Predmerská) 

• Predseda odbornej poroty Festivalu speváckych zborov ZD ECAV 

  

 Zahraničné inštitúcie 

• Medzinárodná konferencia „Councel on Christian Approaches to Defence and 

Disarmament“, USA (Ábel) 

• Wissenschatfliche Gesellschaft fűr Theologie, SRN (Bándy)  

• Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (Bándy) 

• Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum, LEKKJ, SRN 

(D.Benka) 

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

• Luther Akademie Ratzeburg – Sondershausen, SRN (Batka)  

• Komisia Church and Society pri Konferencii európskych cirkví, Brussel (Batka) 

• Kuratórium Lőhe Forschungsinstitut, Neuendetelsau, SRN (Filo) 

• Výkonný výbor SIPCC, Düsseldorf, SRN (Filo) 
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 Vedecké a odborné inštitúcie 

• Agentúra pre podporu výskumu a vývoja, APVV (Bándy)  

• Komisia SBS pre revíziu ekumenického prekladu Biblie (Horňanová, D. Benka) 

• Prezídium Matice Slovenskej (Filo) 

• Poradný zbor pre kresťanské tradície NOC (2011-2014) (Filo) 

• Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave (Gažík)   

• Grantová komisia VEGA (Horňanová) 

• Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku (Horňanová) 

• Ústredná predmetová komisia pre predmet Náboženská výchova v Štátnom 

pedagogickom ústave  v Bratislave (Jurík) 

• Koordinátor výskumného programu: Christian World Community and the Cold 

War (Filo) 

• Odborná komisia pre celoslovenské kolo olympiády z predmetu Ev. náboženstvo 

(Horňanová) 

• Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov (Šaray) 

• Slovenská hudobná únia (Predmerská) 

• Festivalový výbor MF SHO (Predmerská) 

• Štúrova spoločnosť (člen predsedníctva Ábel) 

• Ekumenická rada cirkví v SR (Klátik) 

 

 Ocenenia 

• Medaila rektora UJS v Komárne (Bándy) 

• Cena Ľudovíta Šenšela (Gažík, Jurík) 

• [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1) 

(Neština) 

• [o1] 2014 Sýkora, Peter: Kl'účová úloha metafyzickych pojmov a koncepcií v 

bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych 

kmeňových buniek. In: Filosofický časopis, vol. 62, no. 6, 2014, s. 826 - AHCI 

(Neština) 

• Publikácia v databáze Scopus a WoS (D. Benka) 

 

 Na SPK, Teologickej konferencii ECAV na Slovensku, Misijných dňoch a 

Dištriktuálnych dňoch prednášali: Batka, Filo, Hanus, Klátik, Horňanová, Prostredník. 
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 Prednáška pre Ústredie EPS v OS a OZ SR (Klátik) 

 Významnejšie prednášky: Horňanová (19. septembra, Sláva šlachetným III, 

Liptovský Mikuláš), Predmerská (2 muzikologické konferencie - osobnosti a hudobné 

pamiatky Gemera, a Malohontu), Bándy (28. mája v Bratislave), Bándy (22. - 24. 

september, Konferencia MLB, Liebfrauenberg, Francúzsko), Zaviš (interrupcie vo 

svetých náboženstvách, MMK, Brno, ČR a RU, Ružomberok), Ábel (6. februára, CĎV 

UTK UK), Ábel (16. mája - RTF, UJS Komárno), Ábel (6. novembra FF UKF Nitra), 

Prostredník (4. - 5. augusta Studiorum Novi  Testamenti, Szeged, Maďarsko), Prostredník 

(16. mája RTF UJS Komárno), Prostredník (31. október,  Exegetický maratón, Praha), 

Gažík, Klátik, Hanus, Poschová, Pačmár (5. novembra, Konferencia o Ľ. Štúrovi, 

Bratislava), Filo (23 - 26. októbra, Strasburg, Francúzsko), Neština (15.- 16. mája 

Olomoucké právnické dny), Neština (6.-7. októbra, SAV Smolenice), Benka  (10. - 12. 

júna, Christian Hebraism, Budapest), Benka (15. máj, ETF Goettingen). Batka (23. mája, 

medzinárodný enviromentálny seminár ECAV v Banskej Bystrici), Batka (2.-12. 

septembra, Konferencia SLZ o ekleziológii na LSTC v Chicagu). 

 Vo verejnoprávnych médiách vystupovali: Ábel, Batka, Klátik, Prostredník, 

Predmerská, Benka D., Hanus. 

V Komisie pre revíziu slovenského ekumenického prekladu Biblie sú zapojení 

kolegovia: Horňanová, Benka D., Ábel.   

 

 

5. KNIŽNICA 
 Vedúcou knižnice Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK sa od 7. januára stala 

Mgr. Katarína Kianicová, PhD., ktorá má vyštudovaný odbor knižnično-informačných 

štúdií. Do špecifických procesov knižnice bola zaučená pani Mgr. Veronikou 

Pydychovou, bývalou pracovníčkou fakultnej knižnice RKCMBF UK, ktorá začiatkom 

roku 2014 v knižnici EBF UK brigádnicky vypomáhala. Spracovaním publikačnej 

činnosti prispievajúcich vedeckých pracovníkov fakulty sa od 1. 4. 2013 venuje Mgr. 

Marek Neština, PhD., ktorý v tejto činnosti pokračuje aj v roku 2014. Vo výpožičných 

službách knižnice naďalej pracuje Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý je tiež správcom AIS-u 

(Akademický informačný systém) a fakultného webu. Odborne knižnicu riadi prodekan 

pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, ThDr. Dávid Benka, PhD.  

 V roku 2014 mala knižnica EBF UK ročný prírastok 652 knižničných jednotiek, 

z ktorých sa 436 kníh získalo darom a 216 kúpou alebo grantom. V roku 2014 sme získali 

grant Ministerstva kultúry SR na zakúpenie kníh do fondu knižnice EBF UK 

v podprograme „Akvizícia knižníc“ v hodnote 1500 Eur, pričom spolupráca EBF UK na 

tejto dotácií bola v rámci spoluúčasti 500 Eur. Z tohto grantu sme zakúpili 44 kníh, ktoré 

sú už v tomto momente skatalogizované a sú súčasťou otvoreného fondu knižnice. Ide 

o odbornú literatúru prevažne zahraničnej proveniencie. Môžeme spomenúť napríklad 

Literaturführer Theologie und Religionswissenschaft, Kirchengeschichte, Grundtexte: der 

neueren evangelischen Theologie, Praktische Theologie, Einleitung in die Systematische 
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Theologie, Historisches und biblisches Israel a podobne.  

 Ku koncu roka 2014 sa v knižnici nachádzalo 25 693 spracovaných knižničných 

jednotiek. Počet registrovaných používateľov je 378. Z tohto počtu je 211 

mimofakultných používateľov knižnice. Ide predovšetkým o študentov z Filozofickej 

fakulty UK (118), z Pedagogickej fakulty UK (34), Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

fakulty UK (10) či z Právnickej fakulty (7). Študenti z EBF najviac navštevujú 

Filozofickú fakultu UK (22), Pedagogickú fakultu UK (17) a Rímskokatolícku 

cyrilometodskú fakultu UK (8). Z celkového počtu 13 fakúlt, máme veľkosť fondu 

zodpovedajúci 11 fakulte. V počte absenčných výpožičiek dobiehame Fakultu 

manažmentu, ktorá má podobnú veľkosť svojho knižničného fondu, ale takmer 

štvornásobne vyšší počet študentov. Máme väčší počet výpožičiek, než Fakulta 

sociálnych a ekonomických vied a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 

fakulta.  

 Navštevovaná je aj webová stránka knižnice EBF UK, kde čitatelia môžu nájsť 

aktuálne informácie. Podľa počítadla je to 4378 používateľov, pričom sa za návštevu 

započítava len jedna návšteva z toho istého počítača v priebehu dňa. V rámci služieb 

Akademickej knižnice, ktorá je materskou knižnicou všetkých fakultných knižníc sa 

sprístupňujú nielen elektronické informačné zdroje (licenčne zakúpené prístupy do 

svetových databáz článkov, časopisov a kníh), ale aj tzv. vzdialený prístup k 

informačným zdrojom (to znamená, že dostupná databáza sa dá pozerať priamo z domu, 

používateľ nemusí byť priamo na akademickej pôde). V tomto roku máme skúšobný 

prístup ku Brill Classical Studies Database, ide o databázu článkov z oblasti klasických 

štúdií, ktorá je sprístupnená do 31. 1. 2015.  

 Knižnica naďalej zabezpečuje kopírovacie služby, skenovanie dokumentov a ich 

viazanie do hrebeňovej väzby. Spravuje kopírovací stroj v knižnici, kopírovací stroj 

v priestoroch pred knižnicou a zaisťuje chod prenajatej sieťovej tlačiarne a kopírovacieho 

stroja na druhom poschodí fakulty, ktorý je využívaný pedagogickými pracovníkmi 

jednotlivých katedier ako aj technicko-hospodárskymi pracovníkmi dekanátu. Naďalej 

spolupracuje s organizáciou „Domov použitých kníh“, ktorej knihy sa nachádzajú na 

voľný výber v regáloch v priestore pred knižnicou. Knižnica teda okrem tradičných 

služieb (výpožičné, kopírovacie služby) zabezpečuje aj spracovanie získaných 

knižničných dokumentov do online databázy AK UK (katalogizácia) a eviduje 

a bibliograficky zaznamenáva databázu publikačnej činnosti našich pedagogických 

pracovníkov.  

 

 

 

           doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.  

                 dekan EBF UK  

 

 

Schválila Vedecká rada Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 23. 10. 2015. 


