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1  VEDECKÁ RADA  

 

Vedecká rada Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „Vedecká rada“) rokuje a rozhoduje o veciach, v ktorých má kompetencie 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 v zmysle štatútu EBF UK.  

V minulom roku sa Vedecká rada zišla na  šiestich zasadnutiach (16. februára, 12. mája, 23. 

mája, 6. júla, 27. októbra a 21. novembra). 

Vedecká rada pracovala v roku 2017 v tomto zložení: doc. Mgr. 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. Marek Neština, PhD., doc. Mgr. Ondrej 

Prostredník, PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., odborníci z praxe:  JUDr. Ing. Ján Gasper, 

MBA, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., doc. Ing. Helena Maria Schurmann, PhD., doc. PhDr. Eva 

Tkáčiková, CSc. 

Okrem obvyklých bodov programu, ktoré predpisuje Štatút EBF UK sa Vedecká rada 

venovala nasledovným dôležitým a aktuálnym témam: 

• schváleniu tém pre doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018, 

• návrhu na udelenie čestného doktorátu pre prof. R. Kolba z Concordia Seminary, St. 

Louis, USA, 

• záležitostiam súvisiacim s inauguračnými konaniami doc. F. Ábela a doc. Ľ. Batku,  

• schváleniu okruhov tém pre štátne skúšky a schváleniu ďalších odborníkov  

do skúškovej komisie na štátnych skúškach v akademickom roku 2016/2017  

pre magisterské štúdium a bakalárske štúdium 

• príprave medzinárodného sympózia k 500. výročiu reformácie v septembri 2017, 

• schváleniu tém záverečných prác v bakalárskych a magisterských. študijných 

programoch, 

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

štúdiu  Mgr. Simony Kapitáňovej,  Mgr. Ivana Belanjiho, Mgr. Michaely Prihracki. 
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2  DOKTRORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

 

Evanjelická bohoslovecká fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „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, 

• evanjelická teológia, 4-ročná externá forma štúdia v anglickom jazyku. 

 

V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) boli na akademický rok 2017/2018 zaregistrované  

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

27. júna, bol 3. Z celkového počtu uchádzačov boli na boli denné doktorandské štúdium prijatí 

3 uchádzači. Počet prijatých študentov v tomto stupni štúdia sa oproti minulému roku o jedného 

navýšil.  

Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium aj naďalej 

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

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „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. 

 

3  HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIA 

 

S potešením možno konštatovať, že po 17-tich rokoch, v roku 2017, boli začaté dve 

vymenúvacie konania. 

Doc. Mgr. František Ábel, PhD. podal žiadosť o udelenie titulu profesor dňa 3. februára. 

Dňa 16. februára bola Vedeckou radou menovaná inauguračná komisia a oponenti.  

Po odporúčaní komisie a po doručení pozitívnych oponentských posudkov sa konala 

inauguračná prednáška dňa 12. mája. Po hlasovaní vo Vedeckej rade dňa 23. mája (13 

odovzdaných hlasov, z toho 11 za, 1 proti, 1 sa zdržal hlasovania) bol podaný návrh na Rektorát 

Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „RUK“) na udelenie titulu profesor. Vedecká 

rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „VR UK“) na svojom zasadnutí dňa  

16. októbra sa zaoberala týmto návrhom, ktorým schválila (počtom hlasov 36 za, nikto nebol 

proti, nikto sa nezdržal) a postúpila ho k ďalšiemu konaniu na MŠVVaŠ SR. 
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Doc. Mgr. Ľubomír  Batka, Dr. theol., podal žiadosť o udelenie titulu profesor dňa  

30. júna. Dňa 6. júla bola Vedeckou radou menovaná inauguračná komisia a oponenti.  

Po odporúčaní komisie a po doručení pozitívnych oponentských posudkov sa konala 

inauguračná prednáška dňa 21. novembra. Po hlasovaní vo Vedeckej rade v ten istý deň (14 

odovzdaných hlasov, z toho 13 za, 1 proti, nikto sa nezdržal), bol podaný návrh na RUK  

na udelenie titulu profesor. VR UK na svojom zasadnutí dňa 4. decembra sa zaoberala týmto 

návrhom, ktorý schválila (počtom hlasov 31 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal) a postúpila 

ho k ďalšiemu konaniu na MŠVVaŠ SR. 

 

 

4  VEDA A VÝSKUM  

 

Na mieste vedecko-výskumných pracovníkov sú zamestnaní traja kolegovia na plný 

pracovný úväzok: Mgr. Marek Neština, PhD., Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. a Mgr. Adriána 

Biela, PhD. (od septembra 2017). Pracujú na Inštitúte pre kontextuálnu teológiu. 

 

4.1  Granty 

 

V priebehu roka 2017 pedagógovia na fakulte riešili viacero domácich i zahraničných 

grantov: 

• Július 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, 

• Ondrej Prostredník: hlavný riešiteľ grantu APVV 15-0280  s názvom: „Lutherove 

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

zapojení ako spoluriešitelia František Ábel a  doktorandi:  Pavel-Andrei Prihracki  a Martin 

Kováč, 

• Ľubomír Batka: hlavný riešiteľ grantu APVV 16-0330 s názvom: „Vzťah poeticko-

teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr“. Do grantu sú zapojení ako 

spoluriešitelia Dávid Benka, Milan Jurík, Marek Neština, Maroš Nicák a doktorandka Eva 

Guldanová,  

• Dávid Benka:  odborný garant dvoch grantov Ministerstva kultúry SR: MK-17-513-

02448 a MK-16-613-02819 „Nákup študijnej literatúry z oblasti spoločenských, humanitných, 
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pedagogických, historických vied, teológie, umenia, práva, ekonómie, manažmentu, vied 

o športe“ do knižnice EBF UK. Spoluriešiteľmi obidvoch grant boli pracovníci knižnice.  

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

apokalyptiky: Apokalypsa Daniela“, 

• Peter Gažík: externý člen riešiteľského tímu, grantu: Evanjelická a. v. cirkev na 

Slovensku v politických a spoločenských súradniciach 1. polovice 20. storočia. Ústav 

politických vied SAV (1. januára 2016 – 31. decembra 2019). (hl. riešiteľ: Mgr. Milena 

Sokolová, PhD., SAV), 

• Ondrej Prostredník: spoluriešiteľ grantu: Theologie der Diaspora, GEKE, Wien, 

• Eva Guldanová je riešiteľkou zahraničného projektu: „500 rokov evanjelickej 

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

V roku 2017 doktorandi riešili  tri granty mladých:  

• Maroš Nicák:  Grant UK/142/2017 G-17-001-00 s názvom: „Modifikácia biblických 

príbehov vo východosýrskej poézii 13. storočia“, 

• Radim Pačmár:  Grant UK/349/2017  G-17-002-00 s názvom: „Vplyv etnicity  

na konfesionalitu  prof. Kvačalu. 

• Pavel-Andrei Prihracki:  Grant UK/332/2017 G-17-003-00  s názvom: „Lutherova 

teológia kríža“. 

 

Podané granty:  

• Templeton: The Future of Religious Faith form Central European Perspective, 

Templeton Foundation, Praha. (doc. Prostredník). 

• VEGA: Pavol v kontexte judaizmu – nové perspektívy na Pavla: návrh projektu VEGA 

• pre obdobie 2018 - 2020. (doc. Ábel). 

• KEGA: 2018 (085UK-4/2018) „Učebnica sýrsko-aramejského jazyka“ (hl. riešiteľ, Dr. 

Nicák, Dr. Dávid Benka spoluriešiteľ). 

 

4.2   Konferencie a sympóziá 

 

Pri príležitosti reformačného jubilea prebiehalo v dňoch od 12. až 15. septembra  

na EBF UK medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“.  

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. 

Medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“ slávnostne otvoril 

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., dekan EBF UK, dňa 12. septembra za účasti rektora UK 
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prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky Joachima 

Bleickera, veľvyslanca Srbskej republiky Šaniho Dermaku, biskupky slovenskej synody Sion 

z Evanjelickej-lutheránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Wilmy Kucharek, biskupa Západného 

dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku  Milana Krivdu a ďalších 

významných akademických, cirkevných, diplomatických a štátnych predstaviteľov. Kultúrna 

súčasť vedeckého podujatia bola tvorená reformačnou výstavou, ktorá niesla názov 

„Reformácia v strednej a východnej Európe – Slovensko/Horné Uhorsko“. Výstavu o vplyve 

reformácie na našom území od 16. storočia sprostredkoval a otvoril RNDr. Ondrej Pöss, PhD., 

riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov Slovenského národného múzea, v spolupráci  

s Dr. Haraldom Rothom, riaditeľom Nemeckého kultúrneho fóra pre východnú Európu 

(Deutsches Kulturforum für östliches Europa). Sprievodnou umeleckou akciou bola  

aj „Vyšívaná história ECAV“ ručne spracovaných gobelínov akademickej maliarky  

prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD. a odhalenie reformačného obrazu uznávaného insitného 

maliara a slovenského rodáka zo srbskej Kovačice Jána Glózika spojené s výstavou jeho 

ostatných diel.   

Sympózium bolo interdisciplinárne orientované, nakoľko bol program rozdelený  

do štyroch paralelne prebiehajúcich sekcií, ktorých primárna úloha pozostávala z otvoreného, 

kritického a ekumenického hodnotenia významu reformačných myšlienok z perspektívy  

1. histórie, 2. filozofie a teológie, 3. biblickej hermeneutiky a 4. literárno-kultúrneho 

a umelecko-sakrálneho hľadiska. Úvodnú prednášku predniesol prof. Dr. Robert Kolb (St. 

Louis, USA), renomovaný odborník zaoberajúci sa Lutherovou teológiou, ktorý sa 

venoval historicko-teologickému kontextu rozšírenia „správy z Wittenbergu“ smerom  

na Východ. Okrem prednášok o domácich cirkevných dejinách, v rámci ktorých sa diskutovalo 

o recepcii Martina Luthera (1483-1546) a prívržencoch humanistu Erazma Rotterdamského 

(1466-1536) na našom území, diele bardejovského evanjelického teológa Leonarda Stöckela 

(1510-1560) a prenasledovaní uhorských protestantov v 17. storočí, si účastníci mohli vypočuť 

aj príspevky týkajúce sa vplyvu nemeckej reformácie na Asýrsku apoštolskú cirkev Východu 

v Iráne, Koptskú ortodoxnú cirkev v Egypte a taktiež pôsobeniu reformácie v Afrike. 

Sympózium pozostávalo z vybraných príspevkov 71 prednášateľov z Českej republiky, Izraela, 

Kanady, Nemeckej spolkovej republiky, Nórska, Rakúskej republiky, Ruskej federácie, 

Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických.  

Spomedzi kolegov EBF UK sa aktívne zapojili títo pedagógovia a doktorandi EBF UK: 

Ábel, Bándy, Batka, Benka, Biela, Filo, Guldanová, Horňanová, Jurík, Nicák, Neština, Pačmár, 

Prostredník. Vysoko treba oceniť i ochotu celého tímu študentov, ktorí pomohli pri príprave, 
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organizácii a priebehu sympózia. Ich nezištná pomoc je neoceniteľná.  

Na sympóziu sa zúčastnili o.i. i študenti Evanjelického lýcea v Bratislave 

a Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici 

 

Oficiálne logo sympózia:  

 

V dňoch 7. – 9. septembra doktorandi EBF UK a Teologickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave zorganizovali spoločnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov v oblasti teológie. Išlo už o piaty ročník. Konferencia prebiehala v priestoroch 

oboch fakúlt. Začala spoločnou ekumenickou bohoslužbou. Na konferencii vystúpilo 15 

mladých doktorandov zo SR, ČR a Poľska. Vďaka patrí hlavným organizátorom: Bc. Mgr. 

Valérii Terézii Dančiakovej a ThLic. Marekovi Heczeiovi, PhD.   

Dňa 29. septembra sa v kongresovom centre Modra – Harmónia konalo medzinárodné 

vedecké kolokvium „Reformácia holokaust: história a súčasnosť“. Pri príležitosti 500. výročia 

Lutherovej reformácie ho organizoval Bratislavský seniorát ECAV. Vedúcou vedeckou 

garantkou podujatia bola doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. Cieľom kolokvia, ktorého obsah 

zachytáva monografia “Tieň reformácie po 500 rokoch”, bolo sprostredkovať menej známe 

fakty o antijudaistických postojoch reformátora Luthera.  

 

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 MŠVVaŠ SR.  

 Celková publikačná činnosť fakulty za rok 2017 podľa databázy EviPub ku dňu  

31. marcu 2018 pozostávala zo 117 publikačných výstupov, ktoré možno rozdeliť do 25 

kategórií. Najpočetnejšou kategóriou v tomto roku boli odborné práce v domácich zborníkoch 
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(BEF - 37),  odborné práce v ostatných domácich časopisoch (BDF – 15) a vedecké práce 

v ostatných domácich časopisoch (ADF - 12). Obzvlášť potešujúce sú 2 vedecké práce 

v domácich karentovaných časopisoch (Batka, Neština), 1 vedeckú prácu zaregistrovanú 

v databáze Web of Science (Filo) a 2 vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 

v databáze Scopus (Nicák, Prostredník). Spomenúť treba aj 1 zahraničnú vedeckú monografiu 

(Klátik) a 2 domáce vedecké monografie (Horňanová, Neština), ako aj odborné knižné 

publikácie v zahraničí a doma (Klátik, 2 Bándy). 

 

 

  

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

a pri financovaní vysokých škôl zohľadňuje MŠVVaŠ SR 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 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).  

KategóriaNázov kategórie Počet Skupina D1 D2 D1 súčin D2 súčin

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách1 A1 0,5 1 0,5 1

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2 A1 0,5 1 1 2

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách1 A1 0,5 1 0,5 1

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)2 A1 0,05 0,1 0,1 0,2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)1 A1 0,05 0,1 0,05 0,1

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2)2 B 1 1 2 2

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3)3 D 0,015 1 0,045 3

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (12) 12 D 0,015 1 0,18 12

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (3)3 C 0,5 1 1,5 3

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)1 D 0,06 4 0,06 4

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)1 D 0,03 2 0,03 2

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)2 D 0,06 4 0,12 8

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6)6 D 0,03 2 0,18 12

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)1 A2 0,5 0 0,5 0

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)2 A2 0,5 0 1 0

BCI Skriptá a učebné texty (2) 2 0 0 0 0 0

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (2)2 D 0,015 0 0,03 0

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (3) 3 D 0,015 0 0,045 0

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (15) 15 D 0,015 0 0,225 0

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)1 D 0,06 0 0,06 0

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (37)37 D 0,03 0 1,11 0

EAJ Odborné preklady publikácií (1) 1 A2 0,5 0 0,5 0

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (5) 5 0 0 0 0 0

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (6)6 A2 0,5 0 3 0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (5)5 0 0 0 0 0

Spolu 117 12,735 50,3
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Porovnanie Publikačnej činnosti podľa kategórií MŠVVaŠ SR: 

 

 Z dlhodobého pohľadu možno v počte publikácií zohľadňovaných MŠVVaŠ 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 SR 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 sme však kompenzovali zvýšenou 

publikačnou aktivitou v roku 2017. Celkový počet sledovaných publikácií narástol zo 47 

na 107. V kategóriách A1 a A2 sme vyrovnali úspešný rok 2013, boli publikované aj 2 karenty 

ako v roku 2012 a dosiahli sme aj najvyššie číslo v databázových publikáciách (scopus).  

Ďalším merateľným kritériom je počet ohlasov podľa kategórií publikačnej činnosti. 

Celkový počet ohlasov na publikačné výstupy vedeckých a vedecko-pedagogických 

pracovníkov EBF UK bolo 25, čo je o 17 menej ako v minulom roku. Z toho v 4 prípadoch išlo 

o citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch. V tejto kategórii 

sme zaznamenali najvýraznejší pokles. Získali sme však ohlasy v citačných indexoch,  

čo v minulých rokoch takmer nebolo (3 zahraničné, 1, domáci) a  v 11 prípadoch išlo o citácie 

v zahraničných publikáciách. Zaregistrovaných bolo 6 recenzií v domácich publikáciách.  

Kategória 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Spolu 76 55 76 63 93 115 47 107

8395

4 9

1

0

0

42

10

2

3

Skupina D 

(do roku 

2015 ako 

C)

70 41 64 43 88

0

Skupina C 

(nová od 

2015 – 

WoS a 

Scopus)

X X X X 1 0

Skupina B 

(karenty)
0 1 2 1 0

8

Skupina 

A2 
6 8 6 10 2 12

Skupina 

A1
0 5 4 9 2
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Kategória 

podľa 

EviPub 

 
Počet Počet Počet Počet Počet Názov 

kategórie  2013 2014 2015 2016 2017 

o1 

 

0 1 0 0 3 

Citácie v 

zahraničných 

publikáciách 

registrované v 

citačných 

indexoch 

 

o2 

 

0 0 0 0 1 

Citácie v 

domácich 

publikáciách 

registrované v 

citačných 

indexoch 

o3 

 

8 10 9 12 11 

Citácie v 

zahraničných 

publikáciách 

neregistrované 

v citačných 

indexoch 

 

o4 

 

13 26 35 21 4 

Citácie v 

domácich 

publikáciách 

neregistrované 

v citačných 

indexoch 
 

o5 

 

5 1 0 4 0 

Recenzie v 

zahraničných 

publikáciách 

o6 

 

3 5 1 5 6 

Recenzie v 

domácich 

publikáciách 

 

 

4.4  Hosťovské prednášky  

  

Dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli hosťovské prednášky,  

ktoré sa konali v stredu popoludní o 13:00 hod. Celkovo ich fakulta  zorganizovala sedem nižšie 

uvedených hosťovských prednášok:   
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• 15. 3. sestra Hana Studer, Mission am Nil, Prezentácia Misie na Níle 

• 29. 3. prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Katedra environmentálnej ekológie, 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, „Príroda konšpiráciám neverí“ 

• 26. 4. PhDr. Jaroslava Štastná, PhD., Evangelická teologická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, ČR, „Ako si môžeme vzájomne pomôcť – komunitná práca“ 

• 8. 11. prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Schwarz, Institut für Evangelische Theologie 

Universität Regensburg, SRN, „Reconsidering the Trinity“ 

• 22. 11. Ing. Stanislav Tichý, DiS.art, cirkevný hudobník, „Piesne Tranovského Cithary 

Sanctorum a súčasná bohoslužobná prax“ 

• 29. 11. ThDr. Martin Riecky, „Reformácia v Malohonte“ 

• 13. 12. Ao. Univ. prof. Dr. Dr. h. c. Karl W. Schwarz, „Konfesiou viazaná teológia  

na univerzite : Poznámky ku konfliktu v napätí vedeckej slobody a cirkevnej viazanosti 

 

4.5  Ostatná vedecká a odborná práca pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov 

 

Členstvo v redakčných radách 

 

• Predseda Redakčnej rady v Testimonia theologica (Benka) 

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

• Redakčná rada Encyclopaedia Beliana (Bándy) 

• Naša Univerzita (Biela) 

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

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

 (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)  

• VR Reformovaná teologická fakulta UJS Komárno (Bándy) 

• VR Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (Klátik) 
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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) 

• člen Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku (Klátik) 

• Výbor cirkevnej hudby BAS (Valková-Krišťáková) 

  

Zahraničné inštitúcie 

 

Za veľmi významné treba považovať prijatie doc. Mgr. Františka Ábela, PhD. 

 za riadneho člena významnej medzinárodnej spoločnosti STUDIORUM NOVI TESTAMENTI 

SOCIETAS (SNTS) a doc. Mgr. Ľubomíra Batku, dr. theol. za člena Wissenschatfliche 

Gesellschaft fűr Theologie.  

• Studiorum novi testamenti societas (SNTS) – (Ábel) 

• Wissenschatfliche Gesellschaft fűr Theologie, SRN (Bándy, Batka)  

• 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) 

člen skupiny Svetového luteránskeho zväzu – Committee for World Service (Klátik) 

• predseda Pracovné spoločenstvo diasporálnych diel v Európe (Klátik) 

•  Člen medzinárodnej výskumnej skupiny Rewritten Bible (Nicák) 

• Členstvo v komisii pre Humanitné a spoločenské vedy Univerzity Karlovej v Prahe, pre  

hodnotenie projektov (Ábel, Prostredník, Batka) 
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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) 

• Slovenská patristická spoločnosť (Nicák) 

• Klub nezávislých spisovateľov (Nicák) 

•  Rewritten Bible Network (Nicák) 

• 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) 

• Ekumenická rada cirkví v SR, predseda (Klátik) 

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

 

Členovia komisií a oponentúry – zahraničie 

• Ábel, HTF UK v Prahe, Bándy, HTF UK v Prahe 

 

Významnejšie prednášky, účasť na konferenciách (výber) 

 

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

Dištriktuálnych dňoch a iných podujatiach ECAV prednášali, zvlášť s prihliadnutím na oslavy 

500 rokov reformácie na Slovensku, viacerí pedagógovia EBF UK (Batka, Benka, Filo, 

Horňanová, Klátik, Prostredník, Valková – Krišťáková). V reformačnom roku sa zástupcovia 

EBF UK zúčastňovali aj na väčšine podujatí v rámci programu osláv ECAV k 500. výročiu 

reformácie „Oslobodení Božou milosťou k 500. výročiu reformácie na Slovensku“. 
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doc. Mgr. František Ábel, PhD.:  

•  pozvanie Luterskej evangelické církve a. v. v České republice, cirkevného zboru Třinec  

3.októbra) 

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.:  

•  13. Internationales Kongress für Lutherforschung, Wittenberg, s témou: „1517. Luther 

zwischen Tradition und Erneuerung“. Aktívna účasť v pódiovej diskusii (Kolb, 

Hinlicky-Wilson, Schwambach) na tému: „Aktualita Lutherovej teológie dnes“ (30. júla 

- 4. augusta) 

• Studia Academina Slovaca, FiF UK, Bratislava. Prednáška: „Začiatky reformácie na 

území dnešného Slovenska“ (8. augusta) 

• Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica: „95 výpovedí M. Luthera“ (30. októbra) 

• Medzinárodná konferencia, Štátny archív: „Tu stojím, inak nemôžem“, téma: „Výklad 

potešujúcich žalmov Martina Luthera pre uhorskú kráľovnú Máriu.“ (7. novembra) 

ThDr. Dávid Benka, PhD.: 

•  Ján Lajčiak and His Slovak Translation of the Book of Psalms (1904), 3rd International 

Conference on Christian Hebraism in Eastern and Central Europe, Pontifical Faculty of 

Theology and University of Wroclaw, Wroclaw, Poland, 27. – 28. apríl 2017 

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo:   

•  Deň diakonie, Bratislava: „Reformácia vedie k obnove apoštolskej diakonie.“  

(22. októbra) 

• Ekumenická konferencia. Katolícka teologická fakulta. Košice. Prednáška: 

„Reformácia otvára možnosti k obnove apoštolského diakonátu  (14. novembra) 

doc. ThDr. Peter Gažík:   

•  Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Samuel Zoch  – politik, verejný 

a cirkevný činiteľ; organizátor: Ústav politických vied SAV, Martin. Vyžiadaná 

prednáška: „Samuel Zoch v kontexte slovenskej evanjelickej teológie“  (22. - 23. júna) 

• Účasť na valnom zhromaždení slovenských filozofov, Smolenice a zároveň na 

medzinárodnej    konferencii SFZ pri SAV, Smolenice: „Pravda - teoretické a praktické 

aspekty“ (19. októbra) 

• Obecný úrad Špania Dolina; vystúpenie na sympóziu a prezentácii knihy Michala 

Bodického (rodáka zo Španej Doliny, ev. farára a prvého dekana Slovenskej ev. a. v. 

Teologickej akadémie v Bratislave): Čo sa deje v evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku 

(2.júna) 
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doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.: 

• Prednáška na medzinárodnom vedeckom kolokviu v Modre-Harmónii na tému: 

„Niekoľko poznámok k Lutherovmu postoju k Židom“ (29. septembra) 

Mgr. Milan Jurík, PhD.: 

• GBÚ, prednáška na seminári k službám Božím v médiách (18. januára). 

Medzinárodná vedecká konferencia “Reformácia v strednej a juhovýchodnej Európe”  -  

Prešovská univerzita v Prešove. Prednáška: „Učenie o cirkvi (ekleziológia) 

v cirkevných piesniach Tranovského kancionála Cithara Sanctorum“ (4. - 7. decembra) 

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.: 

• Konferencia „Reformácia a dôsledky reformácie na Slovensku“, Trnavská univerzita. 

Prednáška: „Lutherova reformácia na území dnešného Slovenska v premenách 

globalizácie.“ (2. mája) 

•  „Konferencia 500“, konferencia pri 500. výr. reformácie, Akadémia OS M. R. Štefánika 

Liptovský Mikuláš. Prednáška: „500 rokov reformácie na území dnešného Slovenska.“ 

(24. apríla) 

•  Konferencia k 500. výr. reformácie, Nadlak, Rumunsko. Prednáška: „500 rokov 

reformácie na území dnešného Slovenska.“ (5. - 6. mája) 

•  Štátny archív Bratislava- medzinárodná vedecká konferencia: Tu stojím, inak nemôžem, 

500. výročie reformácie, Bratislava. Prednáška: „Prínos reformácie v slovenských 

kultúrnych dejinách“ (7. novembra) 

•  Medzinárodná vedecká konferencia “Reformácia v strednej a juhovýchodnej Európe”  -  

Prešovská univerzita v Prešove. Prednáška: „Vplyv Lutherovej reformácie  na teológiu  

a na prejavy slovenskej identity“ (7. decembra) 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.: 

•   Medzinárodné kolokvium: „Reformácia a holokaust: história a súčasnosť“ Preklad 

prednášky Dr. Irmgard Schwaetzer: „Martin Luther a Židia – k úprimnému 

zaobchádzaniu s ťažkým dedičstvom“ a tlmočenie diskusie s autorkou príspevku, Dr. 

Irgmard Schwaetzer, predsedníčkou synody EKD (29. septembra).  

•  Občianske združenie ok21, Spoločnosť pre otvorené kresťanstvo 21. stor. Prednáška: 

„Orientálne ortodoxné cirkvi“ (14. októbra). 

•  Medzinárodná konferencia, Štátny archív: „Tu stojím, inak nemôžem“. Prednáška: 

„Postoj Martina Luthera k Turkom a jeho obraz islamu v období humanizmu“ (7. 

novembra) 

• Dies Academicus, FiF UK v Bratislave: „Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej 
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paradigmy“. Prednáška: „Turecká hrozba v teológii reformátora Martina Luthera“ 

(9.novembra) 

doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.: 

•  Prednáška v rámci cyklu Aktuální otázky archeologie, Ústav pro klasickou archeologii, 

FF UK, Praha: „Meškanie parúzie a posuny v charaktere ranej kresťanskej cirkvi“ (19. 

apríla) 

•  Prednáška na konferencii „Teológia rodu (Theology of Gender) v teológii a praxi 

spoločenstva evanjelických cirkví”, Konferencia CZ BA Staré Mesto, Bratislava (24. 

novembra) 

• Evangelische Akademie Neudietendorf. Prednáška „Nationalismus, Populismus und 

Kirche in der Slowakei“ (16. - 17. novembra) 

• Účasť na sérii diskusií medzináboženského dialógu: Stretnú sa rabín, imám a kňaz, ktorý 

organizovalo Fórum náboženstiev Slovenska (4. októbra; 27. - 29. novembra; 4. - 6. 

decembra) 

• Účasť na panelovej diskusii na tému “Náboženská sloboda” v rámci podujatia 

“Olympiáda ľudských práv” (organizuje slovenský Helsinský výbor), (5. apríla) 

•  Vystúpenie na podujatí Dúhový PRIDE, Bratislava 1(9. augusta) 

Mgr. Erika Valková-Krištáková, PhD.:  

•  Spišská Belá, SNG - Kaštieľ Strážky, „Teologické vzdelávanie na území Slovenska“, 

prednáška v rámci 420. výročia úmrtia Gregora Horváth-Stančiča  (22. januára) 

Aktívna účasť na vzdelávaní ZD ECAV na Slovensku „Špecifiká pomáhajúcich 

rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách“, ktoré je rozdelené do troch blokov 

a končí skúškou a získaním certifikátu 

 

4.6   Udelenie čestného doktorátu profesorovi Robertovi Kolbovi 

 

Pri príležitosti 500. výročia reformácie sa Vedecká rada rozhodla predložiť VR UK 

návrh na udelenie čestného doktorátu uznávanej vedeckej osobnosti svetového významu 

z oblasti dejín reformácie a reformačnej teológie. Na zasadnutí Vedeckej rady dňa 16. februára  

bolo s ohľadom na čl. 3 Smernice rektora UK č. 2/2004 Zásady udeľovania titulu doctor honoris 

causa na Univerzite Komenského v Bratislave jednomyseľne schválené udelenie čestného 

doktorátu prof. Robertovi Kolbovi z Concordia Seminary, St. Louis, USA. Profesor Kolb  

je jeden z najznámejších odborníkov v tejto oblasti, ktorý podstatným spôsobom prispel 

k šíreniu myšlienok porozumenia medzi národmi a v oblasti vzdelávania a vedy svojím 
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významom prekročil hranice USA. Rovnako sa zaslúžil o rozvoj vedy a vzdelania v Slovenskej 

republike na Univerzite Komenského v Bratislave. Návrh bol schválený na zasadnutí VR UK, 

dňa 10. apríla 2017.  

Prínos pre Slovensko predstavujú jeho hosťovské prednášky pre študentov EBF UK 

počas Letnej teologickej akadémie. Ide o dlhoročnú spriaznenosť s EBF UK. Viedol Letnú 

teologickú akadémiu na EBF UK, a to v rokoch 2001, 2002, 2004, 2014 bez nároku na honorár. 

Išlo o program kontinuálneho vzdelávania pre talentovaných teológov zo Slovenska, Srbska, 

Rumunska, Sliezska a pre doktorandov EBF UK. Tieto semináre boli veľmi obľúbené 

a vzbudili záujem o stretnutie svetového historika dejín reformácie na profesionálnej a osobnej 

úrovni. Okrem toho predniesol na fakultnej a cirkevnej úrovni viacero vedeckých a odborných 

prednášok. Úzko spolupracoval s doc. Davidom Danielom, PhD. na Katedre cirkevných dejín 

na EBF UK a spoločne publikovali vo vydavateľstve Brill. Sprostredkoval účasť mladým 

výskumníkom na viacerých zahraničných  konferenciách a kongresoch (celosvetový Luther 

Congress každé 4 roky). 

Aktívne pomáhal doktorandom EBF UK pri konzultáciách spojených s výskumom 

Martina Luthera. Umožnil viacero publikačných výstupov v zahraničných vydavateľstvách 

Lutheran Quarterly či Oxford University Press. Aktívne podporuje témy spojené s dejinami 

reformácie v stredoeurópskom regióne, zasadzuje sa o propagáciu výskumu dejín reformácie 

na Slovensku a strednej Európe na medzinárodných fórach a v jeho publikáciách.  

EBF UK predložila takýto návrh po dlhej dobe. Posledný čestný doktorát na návrh EBF 

bol udelený v roku 1999 pánovi biskupovi Christianovi Krausemu, vtedajšiemu predsedovi 

Svetového Luteránskeho zväzu.  

Slávnostné zasadnutie VR UK rozšírené  o vedecké rady fakúlt UK, na ktorom bol 

udelený čestný  titul doctor honoris causa sa udiala 13. novembra v aule Univerzity 

Komenského v Bratislave. Na slávnosti sa zúčastnilo vyše 200 hostí, no s poľutovaním 

konštatujem, sa jej nezúčastnil ani jeden oficiálny zástupca ECAV na Slovensku.  

 

4.7 Archeologická zbierka dr. Rainera Stahla 

 

Za účelom vytvorenia učebnej pomôcky, prehĺbenia poznatkov a osobného kontaktu 

s históriou daroval fakulte svoju archeologickú zbierku Dr. R. Stahl (*1951) z Erlangenu,  

ktorý sa podieľal na archeologických vykopávkach v krajinách Blízkeho východu.  

Za historicky najvýznamnejšiu súčasť zbierky sa dá považovať časť neolitického 

nástroja (5000-4500 pred Kr.) z lokality Tell Ramad. Povšimnutiahodná je časť ucha nádoby 
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z ranej doby bronzovej (3000 - 2000 pred Kr.) z Baalovho chrámu v Pelle. Podľa historika 

Eusebia z Caesarey našli jeruzalemskí kresťania útočisko v Pelle počas Židovskej vojny (70 po 

Kr.), keď bol Chrám v Jeruzaleme definitívne zničený rímskym vojskom. Zbierku obohacuje 

aj keramika zo skalného mesta Petry z neskorej doby bronzovej (1600-1200 pred Kr.), obdobia 

Nabatejcov (40-100 po Kr.) a z byzantskej éry (330-641 po Kr.). Zmieniť treba napokon  

aj črepiny z rímskych čias (63 pred Kr.-330 po Kr.) z Ain Dary, kde boli nájdené pozostatky 

sýrsko-chetitského chrámu (ca. 1300 pred Kr.), u ktorého sa predpokladajú sakrálno-

architektonické podobnosti s chrámom kráľa Šalamúna. 

„Zbierka Dr. Rainera Stahla“ bola po odbornej stránke realizovaná vedúcim Katedry 

Starej zmluvy pánom prof. ThDr. Jurajom Bándym, ktorý v rámci oficiálneho otvorenia 

výstavy na EBF UK dňa 27. septembra, po úvodných akademických službách Božích 

prítomným predstavil geografické prepojenie vzácnych archeologických predmetov 

s biblickými udalosťami a permanentnú výstavu s názvom „Zbierka Dr. Rainera Stahla“ 

slávnostne otvoril.  Zbierka bola po technickej stránke spracovaná  Mgr. Marošom Nicákom, 

Dr. theol. 

 

4.8  Zahraničné pobyty členov fakulty 

 

Mgr. František Ábel, PhD.: 

• V rámci riešenia projektu APVV 15-0280 „Lutherove exegetické riešenia vybraných 

Pavlových textov z pohľadu súčasného výskumu“ vykonal služobnú cestu do Prahy, 

Česká republika (29. – 31. mája). 

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol:  

• V rámci APVV projektu 16-0330 „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase 

stretu a dialógu kultúr“, absolvoval študijný pobyt na Karls-Eberhard Universität  

v Tübingene, SRN (2. –  5. novembra).  

• V rámci APVV projektu 16-0330 „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase 

stretu a dialógu kultúr“, absolvoval študijný pobyt na Univerzite v Maribore, Slovinsko.  

(9.-10. decembra).  

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo:  

• Tretie transnacionálne stretnutie, Český Tešín, v kontexte garntu Ersamus + (24. –  26. 

februára). 

• Štvrté transnacionálne stretnutie a Záverečné zasadnutie grantového projektu  

Erasmus +: Duissburg, Kaiserswert, Nemecko (15. –  19. mája). 
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• Príprava nového projektu Erasmus+  spolu s 5 inštitúciami vyššieho vzdelávania 

(Univerzita: Mníchov, Viedeň, Udine, Praha, Medzinárodný inštitút: Lichtenštein)  

(21. decembra). 

Mgr. Eva Guldanová, ThM.:  

• V rámci APVV projektu 16-0330 „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase 

stretu a dialógu kultúr“, absolvovala študijný v Centro Melantone a na Valdénskej 

teologickej fakulte v Ríme, Taliansko (25. októbra –  13. novembra). 

Mgr. Milan Jurík, PhD.:  

• Grundtvig, Učiace sa partnerstvá. Účasť na konzultácii v Nemecku: Düsseldorf – 

Kaiserwerth. Téma: „Education for volunteers in the cultural and religious-sensitive 

companionship of migrants and refugees“. (19. –  20. mája. účasť za EBF UK spoločne 

s prof. ThDr. Júliusom Filom). 

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.:  

• Pracovný pobyt, Evanjelická cirkev v Tanzánii. Prednášky: „Stručná história ECAV na 

Slovensku“, „500 rokov reformácie“ (4. –  14. septembra). 

Mgr. Maroš Nicák, Dr.theol.:  

• Institut für Evangelische Theologie, Universität Regensburg (21. –  27. mája). 

• V rámci APVV projektu 16-0330 „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase 

stretu a dialógu kultúr“ absolvoval študijný pobyt na Paris-Sorbonne University Abu 

Dhabi, New York University, Abu Dhabi, UAE (21. novembra –  2. decembra). 

doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.:  

• V rámci riešenia projektu 15-0280 „Lutherove exegetické riešenia vybraných 

Pavlových textov z pohľadu súčasného výskumu“ Friedrich-Schiller-Universtät Jena, 

Theologische Fakultät  (24. –  28. apríla). 

 

5  KNIŽNICA 

 

V roku 2017 správa knižnice naďalej organizačne podlieha kompetencii prodekana  

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

knižnice bola zodpovedná vedúca knižnice, Mgr. Katarína Kianicová, PhD. Pracovníkmi  

sú Mgr. Vlastislav Svoboda (výpožičné, poradenské a konzultačné služby, správa periodík, 

správa tlačiarne) a Mgr. Marek Neština, PhD. (evidencia publikačnej činnosti). 

V knižnici sa vykonávajú odborné činnosti typu akvizície kníh a časopisov, 
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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) vrátane elektronickej a printovej evidencie publikačnej činnosti pedagogických 

pracovníkov. Printové výstupy publikačnej činnosti sa archivujú v priestoroch knižnice. Okrem 

toho poskytuje knižnica aj reprografické služby multifunkčnej kopírky (tlač, kopírovanie, 

skenovanie) a viazania dokumentov. Vďaka projektu APVV doc. Mgr. Ondreja Prostredníka, 

PhD. a doc. Mgr. Františka Ábela, PhD. bol do knižnice v decembri v roku 2017 dodaný skener 

typu Bookeye, ktorý umožňuje snímať dokumenty v rôznych kvalitách a v rôznom formáte. 

Umožňuje tzv. OCR – optické rozpoznávanie znakov, prevedenie skenovaného dokumentu  

do textového editora alebo vyhľadávateľného pdf formátu.  

Podľa kritéria veľkosti fondu si knižnica EBF UK udržuje stále 11. miesto v poradí  

zo všetkých 13 fakultných knižníc. V roku 2017 obsahoval fond 27 106 elektronicky 

spracovaných knižničných jednotiek. Ročný prírastok je 464 knižničných jednotiek, čo je o 111 

kníh viac, ako bolo spracovaných v roku 2016. Z tohto počtu bolo 65% kníh zaobstaraných 

kúpou (bežná kúpa, kúpa z grantov doktorandov, kúpa z grantov pedagógov) a 34% bolo 

získaných darom (spracovala sa väčšina z daru doc. D. P. Daniela alebo iných donátorov). 

V roku 2017 sa starostlivo posúdilo a vyradilo 89 kníh. Knižnica naďalej spolupracuje 

s organizáciou „Domov použitých kníh“. Jej dary sú určené predovšetkým pre študentov. 

Donácie sa nevzťahujú len na knihy, ale aj na časopisy. V priebehu roka knižnica obdržala  

od rodiny pána docenta Jána Greša knižný dar – 2200 knižných jednotiek z pozostalosti jeho 

súkromnej knižnice.  

Podľa štatistických výkazov sa v knižnici EBF UK v roku 2017 uskutočnilo 4055 

výpožičiek, čo je síce menej oproti minulému roku, ale stále sa približuje k počtu výpožičiek 

knižnice FMFI (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky), ktorá je 8 najväčšou fakultnou 

knižnicou. Počet čitateľov klesol na číslo 234, čo je o 28 čitateľov menej, než bolo v roku 2016. 

Príčinou zníženia tohto stavu je aj aktualizácia knižnično-informačného systému, počas ktorej 

sa v septembri v roku 2017 vymazali neaktívne a nepredĺžené čitateľské preukazy. Počet 

novozapísaných čitateľov bol 18. Z celkového množstva čitateľov je 42% študentov EBF, 36% 

študentov z iných fakúlt UK (Filozofická fakulta –  44, Pedagogická fakulta – 20, RKCMBF – 

6) a bežných čitateľov (bez väzby na UK) je 7%. Tento trend funguje aj recipročne. V knižnici 

Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty je evidovaných 10 študentov EBF, na Fakulte 

manažmentu sú 5, na Právnickej fakulte 3. Knižnica bola naďalej prístupná čitateľom 

a používateľom 31 hodín týždenne na počet 2 pracovníkov vykonávajúcich výpožičné služby. 



Strana 22 z 23 
 

Je to viac, ako je na RKCMBF UK, kde je na ten istý počet pracovníkov otvorené 23 hodín 

týždenne a PDF UK, kde je na počet 8 pracovníkov otvorené len 29,5 hodín týždenne.  

Navštevovaná je webová stránka fakultnej knižnice EBF UK, kde bolo podľa štatistiky 

zaznamenaných 7261 virtuálnych návštev. Nachádzajú sa tam aktuálne informácie o dianí 

v knižnici, jej činnostiach, ale sú tam aj odkazy na súborný katalóg, kde si čitatelia vyhľadávajú 

knihy, databázu publikačnej činnosti a externé informačné zdroje. Externé informačné zdroje – 

scientometrické alebo plnotextové databázy sú sprístupnené na portáli Akademickej knižnice 

UK. Ich licencovanie prechádza cez národné projekty a zapojené vysoké školy. Od 1. januára 

bola ukončená národná licencia a zastavený prístup k časopiseckým databázam EBSCO 

(Academic Search Complete, Humanities International Complete). Vďaka projektu APVV  

doc. Prostredníka a doc. Ábela ako i finančnej spoluúčasti zainteresovaných fakúlt, je prístupná 

pre 3 fakulty (EBF UK, FiF UK a RKCMBF UK) teologická databáza ATLA a e-book 

Academic Collection, ktoré sú licencované priamo pre UK (nejde to cez národné projekty). 

Ostatné databázy ako aj skúšobné prístupy do databáz sú sprístupňované podľa aktuálnych 

informácií uvedených na webových stránkach UK.  

Na základe úspešného projektu, ktorý bol schválený Generálnym biskupským úradom 

sa z Fondu ECAV na podporu vzdelávania, zakúpila do knižnice inventarizačná jednotka 

Digital Library Assistant v hodnote 3 300 eur. Spoluúčasť fakulty EBF UK bola 154 eur. Je to 

knižničný asistent, ktorý funguje na technológií snímania RFID čipov a ich porovnávania 

s uloženými databázami čiarových kódov. Pomocou prístroja sa nám podarilo identifikovať 128 

kníh, ktoré sme pokladali z podkladov revízie fondu za stratené. Technické otázky knižnice 

sme vyriešili revíziou regálov, ktorá prebehla v júni a následnou dezinfekciou priestorov 

knižnice švajčiarskou metódou Sanosil. Ovzdušie v knižnici by malo byť prečistené a prijateľné 

pre prácu ľudí v priestoroch, kde sú uložené aj staršie, kyslejšie a krehkejšie knižničné 

materiály.  

V rámci spolupráce s Akademickou knižnicou UK sa 9 z 13 fakultných knižníc zapojilo  

do projektu Fondu na podporu umenia (ďalej len FPU) s názvom „Nové knihy do knižnice – 

skvalitnenie knižničného fondu“. V projekte odovzdanom na FPU Akademickou knižnicou UK 

sa žiadalo 15 000 eur. FPU uznal časť projektu a pridelil Akademickej knižnici UK finančné 

prostriedky vo výške 10 000 eur. Projekt sa realizoval resp. realizuje v troch etapách. Prvá 

a časť druhej etapy sa realizovala v roku 2017, druhá a tretia časť sa bude realizovať v roku 

2018. Prvou etapou bol podľa pravidiel 10% nákup literatúry podporenej FPU. Na knižnicu 

vychádzalo 200 eur pridelených finančných prostriedkov. Druhá etapa predstavovala nákup 

elektronických kníh prostredníctvom vydavateľstva Karolinum a Wiley. Z predložených 
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zoznamov si každá fakultná knižnica vybrala tituly súvisiace s jej odborným profilom. Knižnica 

EBF UK vybrala 40 titulov kníh. Spolu ide o 273 titulov kníh, ktoré budú elektronicky 

sprístupnené na stanovenú výpožičnú lehotu pre jedného používateľa naraz. Spôsob 

a podmienky vypožičania elektronických kníh včas sprístupní Akademická knižnica UK, resp. 

Fakultná knižnica EBF UK. Zatiaľ prebehla len sumarizácia objednávky a objednanie kníh 

v hodnote 5127 eur. Zvyšné finančné prostriedky budú pridelené každej z 9 fakultných knižníc 

(pre EBF UK je to 485 eur), z ktorých si bude môcť zakúpiť pôvodnú a prekladovú literatúru 

súvisiacu s profiláciou fondu knižnice.  

Finančné režijné náklady na činnosť knižnice sa oproti roku 2016 zvýšili. Jedným 

z dôvodov môže byť vysoká cena za revíziu posuvných regálov. Revízia posuvných regálov 

vyplýva z normy STN EN 15635 o používaní a údržbe skladovacieho zariadenia mobilného 

regálového systému. Náklady na revíziu regálov boli vo výške 1266 eur (kontrola 42 ks 

posuvných regálov). Výsledkom revízie sa dospelo k záveru, že posuvné regály aj po 15 rokoch 

svojej prevádzky spĺňajú všetky technické náležitosti z pohľadu bezpečnosti pri práci a uložení. 

Ďalším potrebným výdavkom navyše bola dezinfekcia priestorov knižnice metódou Sanosil, 

ktorá vyšla na 478,80 eur. Na knihy sa minulo 13 813 eur. Príjmová činnosť knižnice bola  

1 396 eur z kopírovania a z grantovej činnosti (grant FPU) 200 eur.  

 

 

 

 

V Bratislave dňa 9. 5. 2018 

 

                      

 

ThDr. Dávid Benka, PhD.  

                     prodekan pre vedeckú činnosť,  

                  zahraničné styky a rozvoj fakulty    

 


