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1. Vedecká rada EBF UK 
 

Vedecká rada fakulty rokuje a rozhoduje o veciach, v ktorých má kompetencie v zmysle 

zákona o vysokých školách a v zmysle štatútu EBF UK. V minulom roku sa Vedecká rada EBF 

UK zišla na 2 zasadnutiach (14. 3. a 17. 10.). 

 

Vedecká rada pracovala do dňa 15. 2. 2016 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. 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),  doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., Mgr. Mgr. Marek Neština, PhD., doc. PaedDr. 

ThDr. Monika Zaviš, PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., odborníci z praxe: Ing. Ján Huba, 

PhDr. Eva Kowalská, DrSc., doc. Ing. Helena Schurmann, PhD., doc. PhDr. Eva Tkáčiková, 

CSc.. 

Počas roka došlo v zložení VR EBF UK k týmto zmenám: Ing. Jána Hubu nahradil od 15. 2. 

2016 JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA., doc. PaedDr. ThDr. Moniku Zaviš, PhD., nahradil od 5. 

10. 2016 doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.  

 

Okrem obvyklých bodov programu, ktoré predpisuje Štatút EBF UK sa VR EBF UK venovala 

nasledovným dôležitým témam: 

 

• schválenie tém pre PhD. štúdium na ak. rok 2016/2017, 

• schválenie okruhov tém pre štátne skúšky a schválenie ďalších odborníkov do skúškovej 

komisie na štátnych skúškach v ak. roku 2016/2017 pre magisterské štúdium, 

• schválenie tém záverečných prác, 

• schválenie individuálnych študijných plánov (IŠP) študentov v dennom doktorandskom 

štúdiu Mgr. Valérie Terézie Dančiakovej a Mgr. Pavla-Andreia Prihrackého, 

• schválenie Správy o pedagogickej činnosti EBF UK v roku 2015 a Správy o vedeckej      

činnosti EBF UK v roku 2015, schválenie oponentov a skúškových komisií pre 

dizertačné skúšky Mgr. Martina Kováča a Mgr. Mariána Kaňucha, 

• príprava medzinárodného sympózia k 500. výročiu reformácie v septembri 2017. 

 

 

2. Doktorandské štúdium 
 

EBF UK poskytuje doktorandské štúdium (III. stupeň) v týchto formách a jazykových 

mutáciách: 

• evanjelická teológia, 3-ročná denná forma a 4-ročná externá forma štúdia 
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• evanjelická teológia, 4-ročná externá forma štúdia v anglickom jazyku 

V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) boli na akademický rok 2016/2017 zaregistrované 3 

prihlášky. Počet zúčastnených uchádzačov na prijímacích skúškach, ktoré sa konali dňa 27. 6. 

2016, bol 3. Z celkového počtu uchádzačov boli na boli denné doktorandské štúdium prijatí 2 

uchádzači. Počet prijatých študentov v tomto stupni štúdia sa oproti minulému roku nezmenil. 

Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium aj naďalej prekračuje 

možnosti fakulty. V roku 2012 došlo k zmene financovania nových doktorandov. MŠVVaŠ SR 

upustilo od udeľovania štipendií pre doktorandov dennej formy štúdia a noví doktorandi sú 

platení z „položky veda“, teda z rozpočtových prostriedkov fakulty na vedu a výskum. Tento 

vývoj sa bude odrážať na počtoch doktorandov v tom zmysle, že fakulta bude musieť prihliadať 

na svoje ekonomické možnosti pri prijímaní nových doktorandov. 

 

Tabuľka č. 1 Počty doktorandov na EBF UK k 31. 10. 2016 

Spolu 

doktorandov 

EBF UK 

Doktorandský 

denné externé 

SR zahr SR Zahr 

10 6 1 1 1 

 

Akademický titul „philosophiae doctor“ v uplynulom roku získali 2 absolventi. 

 

 

3. Habilitačné a inauguračné konania 
 V roku 2016 habilitačné a inauguračné konania na fakulte neprebehli. 

 

 

4. Veda a výskum  
4.1 Granty 
V priebehu roka pedagógovia na fakulte riešili viacero domácich i zahraničných grantov: 

• J. Filo: projekt  Erasmus+ (EBF ako spoluriešiteľ), číslo projektu: 2016-1-DE02-

KA204-003272, Názov: „Bildung für Ehrenamtliche in Kultur – und religionssensibler 

Begleitung von Migrantinnen und Flüchtlingen.” Obdobie realizácie: 2016-2017. 

• O. Prostredník: hlavný riešiteľ Grantu APVV 15-0280 – s názvom: „Lutherove 

exegetické riešenia vybraných Pavlových textov z pohľadu súčasného výskumu“. Do grantu sú  

zapojení ako riešitelia F. Ábel, a  doktorandi:  M.Poschová,  a M. Kováč. 
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• Ľ. Batka: riešiteľ zahraničného projektu: „500 rokov evanjelickej reformácie – 

zhodnotenie a výhľad“ Z-15-112/0003-00. 

• S. Horňanová:  riešiteľ grantu VEGA č. 1/0700/16 „Eschatológia židovskej 

apokalyptiky: Apokalypsa Daniela.“ 

• V roku 2016 doktorandi riešili  3 granty mladých:  

• UK/441/2016 M. Kováč G-16-001-00 s názvom: „Eschatologické predstavy apoštola 

Pavla v kontexte judaizmu; 

• UK/53/2016  R. Pačmár  G-16-002-00 s názvom: „Kvačalove teologické myslenie; 

• UK/175/2016  M. Poschová G-16-003-00  s názvom: „Cisársky patent – koniec nádejí 

absolutistickej vlády v cirkevnej oblasti“. 

 

• Podané granty VEGA:  Jurík, Benka. 

• Podané granty APVV: Jurík, Benka, Neština, Nicák, Jurík, Guldanová. 

 

• Podané granty KEGA: Hanus, Batka, Valková-Krišťáková. 

• Podané granty Visegrad Fund: Benka, Nicák, v spolupráci s Pápežskou teologickou 

fakultou vo Wroclawi a Univerzitou vo Wroclavi. 

• Podané granty Rozvojový projekt internacionalizácie UK: Benka, Nicák. 

• Podané granty mladých UK: Nicák, Pačmár, Kováč, Dančiaková, Prihracki. 

 

4.2 Konferencie 
• 28. 2. – 12. 3. Vo Wittenbergu 13. International Seminar organizovaný SLZ s názvom 

„Church and Responsibility for the World“. Vedúci medzinárodného semináru pre 21 študentov 

teológie a farárov z celého sveta prof. Walter Altmann z Brazílie a Ľ. Batka.  

• 13. – 16. 9. Konzultácia Ekumenického inštitútu v Štrasburgu na tému „Lutherische 

Identität“. Medzinárodná konzultácia prebiehala v Chateau Klingenthal v Alsasku. Región 

strednej Európy reprezentoval Ľ. Batka.  

• 24. 9. zorganizoval M. Neština česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium 

evanjelických teologických fakúlt (EBF UK v Bratislave a ETF UK v Prahe). S prednáškami 

vystúpili: L. Karfíková, J. Kranát, O. Navrátilová, M. Nicák, Ľ. Batka. Výstupom bude zborník, 

ktorý bude publikovaný v roku 2017.  

• 25. 9. - 1. 10. sa O. Prostredník zúčastnil na kongrese prestížnej EELC-SNTS (Society 

of New Testament Studies) v Moskve.  
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• 18. 10. Sozietät Altes Testament, Martin Luther Universität Wittenberg-Halle. D. Benka 

predniesol prednášku na tému: Von Mehrstimmigkeit zum Dialog der Stimme: Überlegungen 

zur Polyphonie der Bibel. 

 

• 20. – 23. 10. Medzinárodná konferencia doktorandov teologických fakúlt Jednota 

v mnohosti, Praha, HTF. Účasť za EBF UK M. Nicák, M. Kováč, V. T. Dančiaková, Š. 

Panuška.  

 

• 10. 11. Vedecko-historická konferencia ECAV: Jozef Miloslav Hurban – prínos pre 

cirkev a národ (Bratislava, Zichyho palác), vyžiadaná prednáška: P. Gažík, R. Hanus, M. 

Klátik) 

 

• 8. – 11. 12. Druhé medzinárodné stretnutie v rámci grantu EU „Bildung für 

Ehrenamtliche in Kultur-und religionssensibler Begleitung von Migrantinnen und Flüchtlingen 

organizoval prof. J. Filo. 

  

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 2016 podľa databázy EviPub ku dňu 31. 3. 

2017 pozostávala zo 53 publikačných výstupov, ktoré možno rozdeliť do 16 kategórií. 

Najpočetnejšou kategóriou v tomto roku boli odborné práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch (BDF 18), publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (AFC 

8) a publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (AFD 7). Potešujúce sú 3 

publikácie vedeckých monografií v zahraničným vydavateľstvách, z toho dve v renomovaných 

nemeckých vydavateľstvách Mohr-Siebeck (Ábel) a Harrasowitz (Nicák), treťou zahraničnou 

monografiou je kolektívna monografia vydaná v Prahe (Batka, Biela, Nicák) a jedna domáca 

vedecká monografia (Bándy). Cennou je aj publikácia štúdie O. Prostredníka “Východiská 

medzináboženského dialógu v textoch Novej zmluvy” v zborníku “Religiofóbia”, ktorý je 

zaradený v databáze Web of Science.  

Rovnako aj publikovanie štúdie v medzinárodnom časopise registrovanom vo Web of Science: 

“Death as the Last Enemy” – Interpretation of Death in the Context of Paul’s 

Theology. In Communio viatorum od F. Ábela. Momentálne sa síce eviduje ako ADE (vedecké 

prace v ostatných vedeckých časopisoch) s poznámkou, že je registrované vo WoS.  

 

 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 piatich skupín: Skupina A1 

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

Skupina B (Publikácie  
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v karentovaných časopisoch), Skupina C (Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované,  

ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus) a Skupina D (Ostatné publikácie).  

 Z dlhodobého pohľadu možno v počte publikácií zohľadňovaných MŠ SR sa do roku 

2014 potvrdzoval dvojročný cyklus, v ktorom publikačná činnosť striedavo stúpala a klesala 

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. V roku 2015 sa však tento dlhodobý 

dvojročný striedavý trend neprejavil a v absolútnom čísle sa publikačná činnosť v kategóriách 

zohľadňovaných MŠVVaŠ zvýšila. Žiaľ, tento publikačný výkon si asi vyžiadal svoju daň 

v roku 2016, keď vo všetkých piatich kategóriách zaznamenali oproti veľmi plodnému roku 

2015 výrazný pokles. Tento pokles bude nevyhnutné kompenzovať zvýšenou publikačnou 

aktivitou v roku 2017, aby dvojročné započítacie obdobie neovplyvnilo negatívne finančnú 

dotáciu za túto činnosť. Celkový počet sledovaných publikácií klesol zo 115 na 47. 

Medziročné porovnanie výkonu fakulty v koeficientoch D1 a D1 podľa tohtoročnej 

metodiky: 

Rok D1 D2 

2016 3,7 3,203 

2015 10,51 4,142 

2014 2,865 2,463 

2013 8,805 3,678 

2012 6,475 4,867 

2011 4,005 2,817 

   

 Ak by sme aplikovali tú istú metodiku aj na minulé roky, naša publikačná aktivita 

v tomto roku sa blíži slabším rokom 2011 a 2014. 

Celkovú publikačnú činnosť fakulty znázorňuje tabuľka: 

Kategória 

publikačnej 

činnosti Názov kategórie D1 D2 Počet 

AAA 

Vedecké monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 0,5 0,45 3 

AAB 

Vedecké monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách 0,5 0,45 1 
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ABC 

Kapitoly vo vedeckých 

monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 0,05 0,045 0 

ACB 

Vysokoškolské učebnice vydané 

v domácich vydavateľstvách 0,5 0 0 

FAI 

Redakčné a zostavovateľské 

práce knižného charakteru 

(bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, 

atlasy,...) 0,5 0 1 

ADF 

Vedecké práce v ostatných 

domácich časopisoch 0,015 0,023 3 

AEC 

Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 0,06 0,092 1 

AED 

Vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 0,03 0,046 2 

AFA 

Publikované pozvané príspevky 

na zahraničných konferenciách 0,06 0,092 1 

AFC 

Publikované príspevky na 

zahraničných vedeckých 

konferenciách 0,06 0,092 8 

AFD 

Publikované príspevky na 

domácich vedeckých 

konferenciách 0,03 0,046 7 

BDE 

Odborné práce v ostatných 

zahraničných časopisoch 0,015 0 1 

BDF 

Odborné práce v ostatných 

domácich časopisoch 0,015 0 18 

BEE 

Odborné práce v zahraničných 

zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 0 0 1 

EDI 

Recenzie v časopisoch 

a zborníkoch   2 

GAI Správy   1 
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GII 

Rôzne publikácie a dokumenty, 

ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií   1 

 

 

 

 

Porovnanie Publikačnej činnosti podľa kategórií MŠVVaŠ SR: 

Kategória 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Skupina A1 0 5 4 9 2 8  4 

Skupina A2  6 8 6 10 2 12 

 

1 

Skupina B 

(karenty) 0 1 2 1 0 0 

 

 

0 

Skupina C 

(WoS a 

Scopus) X x X x 1 0 

 

 

             1 

Skupina D (do 

roku 2015 ako 

C) 70 41 64 43 88 95 

 

 

 

 

42 

Spolu 76 55 76 63 93 115 47 

 

 Ďalším merateľným kritériom je počet ohlasov podľa kategórií publikačnej činnosti. 

Celkový počet ohlasov na publikačné výstupy vedeckých a vedecko-pedagogických 

pracovníkov EBF UK bolo 42, čo je o 3 menej ako v minulom roku. Z toho v 21 prípadoch išlo 

o citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch, v 12 prípadoch 

o citácie v zahraničných publikáciách. Zaregistrovaných bolo 9 recenzií. Žiaden ohlas sa 

neobjavil  

v zahraničných alebo domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch.  
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Kategória 

podľa 

EviPub 

Počet 

2013 

Počet 

2014 

Počet 

2015 

Počet 

2016 

Názov kategórie 

o1 0 1 0 
 

0 
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch 

o3 8 10 9 
 

12 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 

o4 13 26 35 
 

21 
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 

o5 5 1 0 4 Recenzie v zahraničných publikáciách 

o6 3 5 1 5 Recenzie v domácich publikáciách 

Spolu 29 43 45               42  

  

Koeficient nad 1 za EBF UK dosiahol pri kategórii D1 len doc. F. Ábel a to vo výške: 1,045. 

 

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

ich fakulta  zorganizovala 9. Konali sa v stredu popoludní o 13:00 hod. 

• 17. 2. Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Martin Tamcke, Georg-August-Universität Göttingen, 

SRN, „IS und die Christen“. 

• 24. 2. Dr. Thomas Drobena, Slavic Heritage Institute, „The Shroud of Turin”. 

• 6. 4. Doc. Dr. Péter Szentpétery, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 

„Dietrich Bonhoeffer a náboženský pluralizmus”. 

• 4. 5. Dr. Rudolf Masarovič, Katedra environmentalistiky, Prírodovedecká fakulta UK,  

„Rozmanitosť prináša život alebo príroda v meste“. 

• 8. 4. Prof. Dr. Thomas Hatina, Trinity Western University, Canada, „Everything Old is 

New Again: Scripture and Myth in the Gospels”. 

• 19. 10.  Dr. Ota Halama, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 

ČR, „České překlady děl Martina Luthera v 16. století“. 

• 26. 10. Prof. Dr. Bernd Schröder, Universität Göttingen, SRN, „Christentum als 

Bildungsreligion - religionspädagogische Perspektiven”. 

• 9. 11. Prof. Dr. Peter Zimmerling, Universität Leipzig, SRN „Luthers Seelsorge”. 
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• 30. 11. Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Hans Schwarz, Universität Regensburg, SRN, „Luther und 

die Türken”. 

 

4.5 Iná vedecká a odborná práca pedagógov EBF UK 
 Členstvo v redakčných radách:  

 

• Predseda Redakčnej rady v Testimonia theologica (Benka) 

• šéfredaktor odborného časopisu Cirkevné listy (Prostredník, do augusta 2016) 

• zástupca šéfredaktora odborného časopisu Cirkevné listy (Ábel, do augusta 2016) 

• Testimonia Theologica (Prostredník, Gažík, Zaviš, Nicák) 

• Redakčná rada Encyclopaedia Beliana (Bándy) 

• Naša Univerzita (Benka) 

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

• Misiologické Forum, ktorý vydáva Stredoevropské centrum misijných studií, Praha

  (šéfredaktor, Jurík) 

• Služba Slova, (Klátik, Horňanová)  

 

 Členstvo vo vedeckých radách iných inštitúcií: 

 

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

• VR Prešovskej univerzity (Filo)  

 

 Členstvo v grémiách ECAV: 

 

• Vieroučný výbor ECAV na Slovensku (Bándy – predseda, Benka, Jurík, Horňanová, 

Batka, Klátik) 

• Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku (Juríková –  predsedníčka, 

Šaray) 

• Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku (Jurík) 

• Komisia pre kaplánske skúšky (Klátik)  

• Komisia pre farárske skúšky ECAV (Klátik, Bándy) 

• Komisia GP pre Agendu (Šaray) 

•  Dozorná rada Tranoscia (Klátik) 

  

 Zahraničné inštitúcie 

 

• Wissenschatfliche Gesellschaft für Theologie, SRN (Bándy)  

• Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (Bándy) 

• Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum, LEKKJ, SRN (Benka) 

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

• predseda Výbor pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ v Ženeve (Klátik) 

• predseda Pracovné spoločenstvo diasporálnych diel v Európe (Klátik) 

•  Člen medzinárodnej výskumnej skupiny Rewritten Bible (Nicák) 
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 Vedecké a odborné inštitúcie: 

 

• Prezídium Matice Slovenskej (Filo) 

• Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave (Gažík)   

• Grantová komisia VEGA (Prostredník)  

• Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku (Horňanová) 

•  Rada pre kvalitu UK v Bratislave (Ábel) 

•  Slovenská biblická spoločnosť – Teologická komisia NZ (Ábel) 

• Ústredná predmetová komisia pre predmet Náboženská výchova v Štátnom 

pedagogickom ústave  v Bratislave (Jurík) 

• Koordinátor grantu EU Bildung für Ehrenamtliche in Kultur-und religionssensibler 

Begleitung von Migrantinnen und Flüchtlingen: (Filo) 

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

(Horňanová) 

• Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov (Šaray) 

• Štúrova spoločnosť (člen predsedníctva Ábel) 

• predseda Ekumenická rada cirkví v SR (Klátik) 

• zástupca EBF UK v Rade vysokých škôl SR (Jurík) 

 

Ocenenia 

• Zlatá cena Matice Slovenskej dňa 24. 2. – prof. J. Filo.  

 

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

Dištriktuálnych dňoch a iných podujatiach ECAV prednášali:  

• Batka, Benka, Filo, Hanus, Horňanová, Klátik, Prostredník, Valková – Krišťáková. 

 

 Významnejšie prednášky, účasť na konferenciách (výber):  

• Ábel: Členstvo v medzinárodnom výskumnom tíme v rámci projektu „Paul within 

Judaism“ (Protestant Church in The Netherlands, Council for Jewish-Christian relations), s 

dobou riešenia 2015 – 2017. 

 

•  Bándy: 24. 8. Konferencia duchovných Zadunajského dištriktu v Šoproni. Zasadnutie 

starozmluvnej komisie WGTh, Berlin 19. – 21. 2. 

•  Batka: 29. – 30. 1. Teologické kolokvium na Teologickej vysokej škole v Oberursel, 

SRN. Dňa 20. 2. EBF UK, Bratislava, prednáška: Kresťan & antikoncepcia, 24. 8. konferencia 

duchovných Južného dištriktu, Evanjelickej a.v. cirkvi v Maďarsku, Balatonszárszó, 8. 11. 

Prednáška na teologickej konferencii Východného dištriktu v Novom Smokovci k téme 

„Vyhlásenie o rodine a manželstve“.  

• Benka: 3. – 5. 5. GAW Jahresfest ,Rottenburg SRN, 26.-30. 5. LEKKJ Tagung, Berlin,  

2. –3. 9. Vorstand LEKKJ Hanover, SRN. 
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• Filo: 19. 11. Prednáška „Beh na dlhé trate“ – na konferencii Rodinných spoločenstiev.   

•  Hanus: 26.11. Slávnosť 240.výročia posvätenia Veľkého kostola v Bratislave, “Chrám 

ako liturgický priestor”. 

 

• Gažík: 27.11; Moravské Lieskové slávnosť prezentácia knihy Petra Macu: Púť, hľa dlhá 

(Dejiny ev. a. v. cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom); príhovor o diele. 

• Juríková, K.: organizácia letných Kantorských kurzov a Seniorátnych kurzov ECAV, 

Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, príprava 

vzorového CD k službám Božím. 

•  Klátik:   – 18. 1. Bad Herrenalb, SRN: „Leonard Stöckel Persönlichkeitsprofil 1510-

1560“, 7. 3., Madras, India: „Lutheran reflections on the one holy, catholic, and apostolic 

church“, 19. 3. Melbourne, Austrália: „Ľudovít Štúr: Religion and the Evangelical Church of 

the Augsburg Confession“. 

 

•  Nicák: 15. 11. Orientálni kresťania v islamských krajinách, Fakulta sociálnych a 

ekonomických vied UK – hosťovská prednáška v rámci výskumných seminárov. 

 

• Prostredník: 19. 7. Prítomnosť a dialóg náboženstiev na území Slovenska – vyžiadaná 

prednáška Slovakia Days, European Parliament, V dňoch 25. 9.  – 1. 10. účasť na kongrese 

EELC-SNTS (Society of New Testament Studies) v Moskve. 

• Valková – Krišťáková: 21. – 25. 9.  účasť 7. Internationales Bugenhagen-Symposium 

2017, Branschweig, Nemecko na tému: „Predigende Bilder – und was die Homiletik davon 

lernen kann“, Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Jan Hermelink, Göttingen a Prof. Dr. David 

Plüss, Bern. 

 

 Vo verejnoprávnych médiách publikovali a vystupovali: 

• Ábel, Bándy, Batka, Klátik, Prostredník. 

 

5. Knižnica 
 V roku 2016 správa knižnice naďalej organizačne podlieha kompetencii prodekana pre 

vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, ThDr. Dávida Benku, PhD. Za vedenie 

knižnice je zodpovedná Mgr. Katarína Kianicová, PhD. Pracovníkmi knižnice sú Mgr. 

Vlastislav Svoboda a Mgr. Marek Neština, PhD.  

 V knižnici sa vykonávajú odborné činnosti typu akvizície kníh a časopisov, 

katalogizácie kníh a evidencie časopisov, výpožičných služieb, či už základných  (konzultácie, 

výpožičky, vybavovanie požiadaviek čitateľov, inštruktáž čitateľov s online katalógom 

knižnice, elektronickými zdrojmi) alebo špeciálnych služieb (medziknižničná výpožičná 

služba). V knižnici sa realizuje  aj evidencia publikačnej činnosti pedagogických pracovníkov, 

ktorá sa nahadzuje do knižnično-informačného systému a v priestoroch knižnice sa aj archivujú 
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papierové podklady publikačnej činnosti jednotlivých pracovníkov.  

 

5.1 Knižničný fond 
 V roku 2016 mala knižnica EBF UK ročný prírastok 353 knižničných jednotiek. Z tohto 

počtu sa 235 kníh zaobstaralo kúpou (bežná kúpa, knižničný grant, granty pedagógov 

a doktorandov), 117 kníh darom. V knižnici EBF UK sa k 31. 1. 2017 nachádza 26550 

knižničných jednotiek spracovaných automatizovane. Celkový knižničný fond vrátane 

periodík, záverečných prác, audiovizuálnych a elektronických dokumentov a kníh situovaných 

v katedrových čiastkových knižniciach, resp. príručkách je 37610 spracovaných knižných 

jednotiek. V roku 2016 sa pristúpilo aj k vyraďovaniu záverečných multiplicitných prác 

z minulých rokov. Počet úbytkov knižnice je 156 kníh.  

 V tomto roku získala knižnica dary kníh po doc. Grešovi, či prof. Nandráskom. 

Spolupracuje spolu s organizáciou „Domov použitých kníh“, ktorí do knižnice v rámci svojej 

činnosti buď prinesú knihy na rozobratie pre študentov, alebo do fondov knižnice.  

 

5.2 Výpožičný proces 
 V roku 2015 mala knižnica 5058 výpožičiek, v roku 2016 to bolo 5792 výpožičiek. 

Fond a služby využíva celkovo 262 čitateľov, čo je o 39 menej ako sa uvádzalo v roku 2015. Je 

to z toho dôvodu, že sa pristúpilo k aktualizácií čitateľského fondu (dlhodobo neaktívne 

čitateľské preukazy sa vyraďovali). Počet novozapísaných čitateľov je 28, čo je o 3 viac ako 

v predchádzajúcom roku. Počet kmeňových čitateľov EBF UK je 116 a čitateľov z iných fakúlt 

UK je 124 (najviac je z FiF 45 čitateľov, PDF je 26 čitateľov). Čitateľov mimo akademickej 

pôdy UK je 22. Počet otváracích hodín knižnice na 3 resp. 2 (2,4 úväzku) pracovníkov je 30 

hodín týždenne. Verejnosti a používateľom knižnice sme prístupní viac, ako na RKCMBF, kde 

je na ten istý počet pracovníkov otvorené len 19 hodín týždenne alebo na PDF, kde je na počet 

8 pracovníkov otvorené len 27 hodín týždenne.  

 

5.3 Rozvoj knižnice 
•  Do priestorov knižnice EBF UK sa 9. 2. 2016 inštalovalo fakultou prenajaté 

multifunkčné kopírovacie zariadenie NASHUATEC MP C3002. Zariadenie umožňuje 

kopírovať a tlačiť čiernobielo (0,04€/1 str.) a farebne (0,15 €/1 str.). Umožňuje ukladať 

naskenované súbory na pamäťové médium (USB kľúč, pamäťová karta) alebo zasielať 

cez internetovú sieť na email adresáta. Obsahuje aj možnosť „document-serveru“ kde si 

môžu pracovníci fakulty ukladať svoje súbory a následne ich vytlačiť, 

• oddelili sa priestory vedúcej knižnice od ostatných priestorov otvoreného fondu 

knižnice, 

•  v spolupráci s Generálnym biskupským úradom ECAV na Slovensku, sa do priestorov 

knižnice zakúpil nový bezpečnostný systém RFID. Táto činnosť sa spojila s revíziou 

fondov knižnice EBF UK. 

 

5.4 Revízia fondov a inovácia bezpečnostného systému RFID 
Z dôvodu materiálneho opotrebovania pôvodnej rádiofrekvenčnej brány Quicksilver, 

bol podaný zo strany EBF projekt predložený Fondu ECAV na nákup novej bezpečnostnej 
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brány do knižnice, ktorý bol schválený. RFID – alebo rádiofrekvenčný identifikátor používa 

rádiové vlny na vysielanie dát, funguje na princípe RFID etikety, ktorá má v sebe zabudovanú 

anténu (na komunikáciu s čítačkou) a čip, kde sú zapísané informácie o knihe (napr. čiarový 

kód – ktoré ju identifikujú) RFID čítačka komunikuje s knižnično-informačným systémom 

a umožňuje aktivovať alebo deaktivovať RFID etiketu podľa toho, či je kniha vypožičaná alebo 

vrátená, GBÚ zakúpil základnú „zostavu“, ktorú tvorí bezpečnostná brána, pracovná stanica 

(čítačka s anténou) a RFID etikety. Tento systém sa na UK používa, ale v knižnici EBF UK sa 

posunul na vyššiu úroveň, keďže sa aktívne zapisujú informácie na čipoch (inde sa využíva len 

na pasívnom móde – na ochranu knihy, alebo aktiváciu čipu pri výpožičke a vrátení bez zápisu 

informácie na čip). Projekt sa spojil s revíziou fondu knižnice EBF UK (porovnanie fyzického 

stavu fondu so stavom elektronického katalógu resp. elektronicky skatalogizovaných kníh). 

V knižnici sa v tom čase nachádzalo cca 25. tisíc riadne spracovaných kníh. Realizácia začala 

17. 8. 2016, kedy bola do priestorov knižnice inštalovaná bezpečnostná brána. Od 24. 8. – 7. 9. 

2016 sa začala revízia fondov. K dispozícií bolo 5 pracovníkov, dvaja stáli knihovnícki 

pracovníci a traja brigádnici. Od 8. 9. 2016 sa začalo s inicializáciou, aktiváciou a zapisovaním 

kódov do RFID čipov. Táto činnosť sa spojila s prečisťovaním fondu, čistením kníh. Štatisticky 

sa za jeden deň podarilo olepiť zhruba 2500 kníh (keď sa získala rutina). Počas zimného 

semestra akademického roku 2016/2017 sme sprístupnili knižnicu študentom. Pre zefektívnenie 

prác sa nám z inej spoločnosti podarilo dať do prenájmu druhú pracovnú stanicu. S brigádnikmi 

sa pracovalo v dvoch tímoch. Práce olepovania RFID čipov pre 25. tis. fond sa ukončili k 30. 

11. 2016.  

 

5.5 Projekty  
Knižnica získala podporu z projektu Fondu na podporu umenia podávaný spoločne so 

všetkými knižnicami Univerzity Komenského prostredníctvom Akademickej knižnice UK. 

Akvizičný fond je vo výške 750 € so 40 € spoluúčasťou našej fakulty. Knihy, ktoré sa 

nakupovali sú prevažne slovenskej a prekladovej literatúry filozofického, historického, 

sociálneho, psychologického či teologického charakteru. Tieto knihy sa sprístupnia čitateľom 

v Týždni slovenských knižníc (13.-17. marca 2017).  

Okrem bežných výdavkov spotrebovaných na prevádzku knižnice možno spomenúť, že 

na knihy bolo vynaložených 9713 € a v rámci príjmu z hlavnej činnosti knižnice (reprografické 

služby), sa získalo 1978 €. 

 

V Bratislave dňa 12. 5. 2017 

 

 

 

ThDr. Dávid Benka, PhD.  

                     prodekan pre vedeckú činnosť,  

                  zahraničné styky a rozvoj fakulty    

 


