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1. VEDECKÁ RADA EBF UK 
 

Vedecká rada Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej 

len „Vedecká rada“; skratka „VR EBF UK“) pravidelne zasadá, 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 Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej 

len „EBF UK“). V roku 2019 sa VR EBF UK zišla na dvoch zasadnutiach (15.03. a 08.11.). 

 

Zloženie VR EBF UK v roku 2019:  

 
Predseda:      (z titulu funkcie dekana)  

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

 

Členovia:  

Prof. Mgr. František Ábel, PhD. (do 26.02.2019) 

prof. ThDr. Juraj Bándy 

prof. Dr. h. c. ThDr. Július Filo 

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.  (z titulu funkcie prodekanky, od 11.06.2019) 

ThDr. Dávid Benka, PhD.  

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.  

Mgr. Marek Neština, PhD. 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.   (z titulu funkcie prodekana) 

 

Odborníci z praxe:   

JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M. 

  PhDr. Eva Kowalská, DrSc. 

doc. Ing. Helena Maria Schurmann, PhD. 

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. 

Mgr. Ivan Eľko    (od 01.07.2019) 

 

Aktuálne zloženie VR EBF UK je dostupné na oficiálnej stránke EBF UK.  

Štatút EBF UK predpisuje VR EBF UK štandardné body programu rokovania, pričom sa VR 

EBF UK zaoberala nevyhnutnými a aktuálnymi témami: 

• schváleniu tém pre doktorandské štúdium na akademický rok 2019/2020,  

• schváleniu okruhov tém pre štátne skúšky a schváleniu ďalších odborníkov  

do skúškovej komisie na štátnych skúškach v akademickom roku 2019/2020  

pre magisterské štúdium a bakalárske štúdium, 

• schváleniu tém záverečných prác v bakalárskych a magisterských. študijných 

programoch, 

• príprave 4 vedeckých konferencií: „Paul’s Message and Jewish Eschatological Notions 

Concerning Israel’s Role Towards the Nations“; „100 Years of Evangelical 

Theological Education in Slovakia“; „Luther včera a dnes“; „III. česko-slovenské 

filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“, 

• príprave najmä vedeckých projektov APVV a VEGA, 

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

štúdiu, 

• prezentovaniu štúdia na EBF UK v rámci vysokoškolských veľtrhov. 
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2.  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje možnosť 

akreditovaného doktorandského štúdia (III. stupeň) v dennej a externej forme a v dvoch 

jazykových mutáciách: 

 

Doktorandské štúdium v slovenskom jazyku: 

• evanjelická teológia, 3-ročná denná forma  

• evanjelická teológia, 4-ročná externá forma štúdia 

 

Doktorandské štúdium v anglickom jazyku 

• evanjelická teológia, 3-ročná denná forma 

• evanjelická teológia, 4-ročná externá forma  

 

V rámci akademického roka 2019/2020 bol na doktorandské štúdium prijatý 1 študent. Počet 

prijatých študentov v III. stupni štúdia sa oproti roku 2018 nezmenil, prijatý bol 1 uchádzač 

o doktorandské štúdium. Celkovo študovalo v roku 2019 v III. stupni štúdia 8 doktorandov, 

z toho v externej forme 2 doktorandi.  

Záujem absolventov magisterského štúdia o denné doktorandské štúdium v slovenskom 

jazyku na EBF UK naďalej prekračuje kapacitné možnosti fakulty. V roku 2012 nastala zmena 

financovania novoprijatých doktorandov. Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) upustilo od 

udeľovania štipendií pre doktorandov dennej formy štúdia, novoprijatí doktorandi sú 

financovaní z vlastných rozpočtových prostriedkov EBF UK určených na vedu a výskum. 

Zmena financovania doktorandských štipendií sa následne odzrkadlila na vývoji týkajúcom sa 

počtu novoprijatých doktorandov v nasledujúcich rokoch. EBF UK bola totiž nútená prihliadať 

na vlastné ekonomické možnosti v procese prijímania uchádzačov o doktorandské štúdium. 

 

 

3.  HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIA 
 

V roku 2019 sa na rozdiel od predchádzajúceho roku na EBF UK v Bratislave neuskutočnilo 

žiadne habilitačné ani inauguračné konanie. Žiadosť o udelenie titulu profesor podal v roku 

2017 doc. Mgr. František Ábel, PhD. a doc. Mgr. Ľubomír  Batka, Dr. theol. 

 

 

4. VEDA, VÝSKUM A ROZVOJ 
 

Evanjelická bohoslovecká fakulta ako súčasť najstaršej a najväčšej štátnej Univerzity 

Komenského v Bratislave sa aktívnym a výrazným spôsobom zapájala v uplynulom roku 2019 

do vedecko-výskumnej činnosti. Celkovo úspešne riešených bolo 5 paralelne prebiehajúcich 

vedeckých projektov získaných z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), Vedeckej 

grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) a Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry 

MŠVVaŠ SR (KEGA). V roku 2019 začali riešitelia pracovať na novom projekte VEGA 

1/0261/19 (Dr. Neština). V tom istom roku bol zároveň podaný a schválený ďalší nový projekt 

VEGA 1/0746/20 (doc. Horňanová) so začiatkom riešenia v roku 2020. V roku 2019 boli 

podané dva nové APVV projekty (prof. Ábel, doc. Valčová). 

 Významným pokrokom v oblasti internacionalizácie EBF UK, ktorý nadviazal na 

minuloročné úspešné konferencie, boli najmä 2 medzinárodné konferencie „Paul’s Message 

and Jewish Eschatological Notions Concerning Israel’s Role Towards the Nations“ a „100 
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Years of Evangelical Theological Education in Slovakia“, ďalej III. česko-slovenské 

filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“ a 

konferencia „Luther: včera a dnes“. Konferencie (spolu 4) výrazným spôsobom posilnili ďalší 

plánovaný nárast vedeckých aktivít EBF UK v roku 2019.  

Na mieste vedecko-výskumných pracovníkov na Inštitúte kontextuálnej teológie boli 

v roku 2019 zamestnané tri osoby na plný pracovný úväzok (1 žena a 2 muži): Mgr. Adriána 

Belanji-Biela, PhD., Mgr. Marek Neština, PhD. a Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 

 
Informácie týkajúce sa kvality humanitne zameraných vied sú dostupné online: 

-predátorské časopisy 

-úloha monografie v humanitných vedách 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/kvalita-humanitnych-vied/ 

 

 

4.1 Vedecké projekty a granty 

V priebehu roka 2019 participovalo 11 riešiteľov EBF UK na 5 vedeckých projektoch, teda o 

1 riešiteľa viac ako v uplynulom kalendárnom roku. V roku 2018 sa riešilo taktiež 5 projektov, 

do ktorých bolo zapojených 10 riešiteľov. Koncom roka 2018 bolo ukončené riešenie projektu 

VEGA 1/0700/16 – Eschatológia židovskej apokalyptiky: Apokalypsa Daniel, ktorej hlavnou 

riešiteľkou bola doc. Horňanová. Projekt VEGA 1/0700/16 Katedry Starej zmluvy bol 

nahradený novým schváleným projektom VEGA 1/0261/19 so začiatkom riešenia v roku 2019, 

ktorý sa rieši v rámci Inštitútu kontextuálnej teológie (IKT) a ktorého hlavným riešiteľom je 

Dr. Neština. Projekt APVV-15-0280, ktorého hlavným riešiteľom bol prof. Batka, bol 

v polovici roka 2019 úspešne ukončený. 

Z celkových 5 vedeckých projektov boli členovia IKT zapojení do 3 vedeckých 

projektov, pričom vo všetkých prípadoch boli zároveň aj hlavnými riešiteľmi. 1 člen Katedry 

Novej zmluvy a 1 člen Katedry systematickej teológie boli hlavnými riešiteľmi 2 ďalších 

vedeckých projektov. 3 doktorandi boli zapojení do riešenia v 3 vedeckých projektoch. Do 

vedeckých projektov v rokoch 2018 a 2019 boli zapojení členovia všetkých katedier a inštitútu 

až na Katedru cirkevných dejín. 

 

 
1) APVV-15-0280 – Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov z pohľadu 

súčasného výskumu  

(Batka – hl. r., Ábel – zast., Prihracki, P.-A., Kováč) 

 

2) APVV-16-0330 – Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu 

kultúr  

(Nicák – hl. r., Batka – zast., Jurík, Benka, Neština, Guldanová) 

 

3) VEGA 1/0103/18 – Pavol v kontexte judaizmu – nové perspektívy na Pavla  

(Ábel – hl. r.) 

 

4) VEGA 1/0261/19 – Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu 

koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa  

(Neština – hl. r., Belanji Biela – zast., Benka, Belanji) 

 

5) KEGA 085UK-4/2018 – Učebnica sýrsko-aramejského jazyka  

(Nicák – hl. r., Benka) 
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V roku 2019 boli podané 2 nové APVV granty. Taktiež bol podaný a schválený 1 nový VEGA 

grant: 

 

1) APVV-19-0330 – Interreligiózna koexistencia a marginalizácia minorít 

(Ábel – hl. r., Nicák – zast., Peres, Horňanová, Benka, Jurík, Prihracki, M., Kapitáňová) 

 

2) APVV-19-0333 – Ľudské práva z hľadiska teologickej antropológie 

(Valčová – hl. r., Batka – zast., Turčan, Neština, Belanji Biela, Belanji) 

 

3) VEGA 1/0746/20  

Hebrejská Kniha Ester historických, teologických a kultových súvislostiach 

(Horňanová – hl. r.) 

 
V roku 2019 boli riešené 2 Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK: 

 
1) Grant UK/430/2019 – Večera Pánova v službe obnovy 

(Sabol) 

 

2) Grant UK/332/2019 – Apokalypticizmus a mysticizmus v Kumráne 

(Kapitáňová) 

 

V roku 2019 bol podaný Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK: 

 

1) Grant UK/140/2020 – Výskyt konceptu milosti v Evanjeliu podľa Matúša a jeho rola na 

eschatologickom súde 

(Prihracki, M.) 

 

 

4.2 Popis vedeckých projektov riešených na EBF UK 

 

APVV-15-0280 – Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov 

z pohľadu súčasného výskumu 

Doba riešenia projektu: 2016–2019 

 

Opis projektu: Lutherove exegetické práce významne ovplyvnili interpretáciu textov apoštola 

Pavla. Predkladaný projekt vykoná identifikáciu a kritický komentár kľúčových pavlovských 

textov, ktoré mali rozhodujúci vplyv na formulovanie reformačných dôrazov. Súčasťou riešenia 

je v dejinách slovenskej teológie vôbec prvý odborný preklad vybraných častí Lutherových 

exegetických prác k textom apoštola Pavla z latinského originálu do slovenčiny, výber 

a zhodnotenie hlavných exegetických prác z obdobia 20. a 21. storočia a následne kritické 

spracovanie vybraných pavlovských textov s cieľom preukázať posun v exegetických 

prístupoch a riešeniach medzi Lutherom a najnovším výskumom textov apoštola Pavla. 

Výstupom projektu budú vedecké štúdie publikované v domácich a zahraničných časopisoch 

a monografia obsahujúca preklad vybraných Lutherových exegetických prác s obsiahlym 

komentárom dokumentujúcim zmeny v exegetických prístupoch k tým novozmluvným textom 

apoštola Pavla, ktoré predstavujú jadro reformačných dôrazov. 

 

Riešiteľský kolektív: 

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.   (hlavný riešiteľ) 

prof. Mgr. František Ábel, PhD.   (zástupca hlavného riešiteľa) 

Mgr. Pavel-Andrei Prihracki 

Mgr. Martin Kováč, PhD. 



7 

 

  

- na projekte spolupracovali: 

doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

Mgr. Michaela Poschová, PhD. 

 

APVV-16-0330 – Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a 

dialógu kultúr 

Doba riešenia projektu: 2017–2020 

 

Opis projektu: Interdisciplinárny projekt „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase 

stretu a dialógu kultúr“ vytvára spoločné vedecké pole pôsobnosti pre 6 riešiteľov (Batka, 

Benka, Guldanová, Jurík, Neština, Nicák) a týmto spôsobom prepája v rámci jedného 

pracoviska, ktorým je Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 

činnosť Katedry Starej zmluvy, Katedry systematickej teológie, Katedry praktickej teológie 

a Inštitútu kontextuálnej teológie nielen za účelom ďalšieho prehlbovania vedeckej domácej a 

zahraničnej spolupráce, ale aj s cieľom prispieť do oblasti medzinárodnej akademickej diskusie. 

V poslednom období sa v „sekulárnej“ Európe neustále otvára otázka ohrozenia jej 

„kresťanskej“ identity, ktorá je umocnená a podmienená aktuálnym spoločensko-kultúrnym 

vývojom. Do tejto atmosféry strachu je potrebné vniesť racionálny pohľad. Existenciálnym 

otázkam sa venovali už historické texty, ktoré podávajú odpovede na stav núdze, ohrozenia, 

násilia etc. z rôznych perspektív. Projekt umožňuje interdisciplinárnu analýzu poeticko-

teologických textov z rôznych úsekov ľudských dejín, aby sa prejavila pestrosť perspektív na 

ohrozenie identity v čase stretu a dialógu kultúr. 

 

Riešiteľský kolektív: 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.   (hlavný riešiteľ) 

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.  (zástupca hlavného riešiteľa) 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Mgr. et. Mgr. Marek Neština, PhD. 

Mgr. Eva Guldanová, ThM. 
 

 

VEGA 1/0103/18 – Pavol v kontexte judaizmu – nové perspektívy na Pavla 

Doba riešenia projektu: 2018–2019 

 

Podstatou projektu je analýza a interpretácia zvesti apoštola Pavla metodikou „nových 

perspektív na Pavla“, ktoré tvoria platformu pokračujúceho výskumu Pavlovej zvesti a jeho 

teológie výhradne v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu a jeho komplexít. 

Vedeckým zámerom a cieľom projektu je uviesť tento výskum do slovenského 

akademického prostredia, nadviazať na jeho výsledky, overiť relevantnosť kľúčových 

postulátov a hypotéz tejto platformy, ako aj definovať konkrétne možnosti ich využitia 

v cirkevno-zborovej praxi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, vrátane 

celospoločenského uplatnenia, zvlášť a predovšetkým v oblasti ekumenického a 

medzináboženského dialógu. 

Medzi hlavných protagonistov „nových perspektív na Pavla“ patria renomovaní 

odborníci Krister Stendahl, Lloyd Gaston, John Gager, Stanley Stowers, Neil Elliot, Mark D. 

Nanos, Magnus Zetterholm, Karin Hedner Zetterholm, Anders Runesson, Peter Tomson, 

Terence L. Donaldson, Paula Fredriksen, Pamela Eisenbaum, Caroline Johnson Hodge, Kathy 

Ehrensperger a ďalší. Primárna pozornosť je venovaná kľúčovým témam Pavlovej zvesti a jeho 
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teológie, ako sú Božia spravodlivosť a ospravedlnenie, viera, vernosť (dôvera) a poslušnosť, 

súd, skutky zákona, halacha a jej rôzne formy a špecifiká, sociokultúrna dynamika grécko-

rímskeho sveta, a to všetko v perspektíve kľúčového zámeru Pavlovej misijnej činnosti, ktorou 

je zvestovať evanjelium národom (Nežidom). 

Pokračujúci výskum metodikou „nových perspektív na Pavla“ zdôrazňuje skutočnosť, 

že Pavol nikdy neopustil judaizmus, ani nezavrhol Tóru. Jeho teologické myslenie je preto treba 

analyzovať a interpretovať výhradne v kontexte tradícií judaizmu obdobia druhého chrámu. 

Tento špecifický prístup k Pavlovej teológii argumentuje v prospech hypotézy, že zvesť 

evanjelia – Božie dielo a obeť v Ježišovi Kristovi – interpretovaná Pavlom ako začiatok 

eschatologického obdobia (začiatok univerzálnej rekonciliácie), je Božou ponukou 

spásy národom (Nežidom), keďže práve tie (tí) sú primárnymi adresátmi Pavlovej zvesti.  

Táto metodika interpretácie Pavlovej zvesti a teológie tak ešte dôraznejšie ako „Nová 

perspektíva na Pavla“ (The New Perspective on Paul) argumentuje proti pretrvávajúcemu 

zlyhávaniu kresťanskej teológie v procese rozpoznania tejto hlavnej dimenzie Pavlovej zvesti, 

v dôsledku čoho dochádza k ignorancii alebo vylúčeniu vitálneho faktoru v zápase 

s nacionalizmom a rasizmom, ktoré tragickým spôsobom zasiahli a poznamenali kresťanstvo 

a židovstvo v minulosti, no pretrvávajú vo forme tradičných xenofóbnych a antisemitských 

stereotypov aj v súčasnosti. 

 

Riešiteľ projektu:  

prof. Mgr. František Ábel, PhD.   (hlavný riešiteľ) 

 

 

VEGA 1/0261/19 – Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu 

koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa  

Doba riešenia projektu: 2019–2021  

 

Projekt sa zaoberá náboženskou argumentáciou v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie 

verejného rozumu, ktorú predložil John Rawls ako súčasť dobre usporiadanej ústavno-

demokratickej spoločnosti. Túto koncepciu, respektíve ideu, rozpracoval najmä v monografii 

Politický liberalizmus (1996) a v štúdii Revidovaná idea verejného rozumu (1999). Hlavným 

cieľom projektu je analyzovať metodologicko-etické východiská koncepcie verejného rozumu 

v politickom liberalizme. Na tento cieľ slúži skúmanie uplatnenia náboženskej argumentácie v 

rámci verejného rozumu. Hypotéza, ktorá bola v projekte stanovená, je nasledujúca: koncepcia 

verejného rozumu dokáže riešiť konflikt medzi liberálnymi demokraciami a náboženstvom len 

v určitom vopred stanovenom rozsahu. Tento rozsah je ohraničený metodologickými a eticko-

antropologickými východiskami Rawlsovej koncepcie politického liberalizmu a verejného 

rozumu. Koncepcia verejného rozumu tak predstavuje konkrétny dôsledok určitej liberálnej 

koncepcie osôb ako slobodných a rovných. 

 

Riešiteľský kolektív: 

Mgr. Marek Neština, PhD.   (hlavný riešiteľ) 

Mgr. Adriána Biela, PhD.  (zástupca hlavného riešiteľa) 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Mgr. Ivan Belánji 
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KEGA 085UK-4/2018 – Učebnica sýrsko-aramejského jazyka 

Doba riešenia projektu: 2018–2019 

 

Prvotné impulzy smerujúce ku vzniku slovenskej orientalistiky sú nerozlučne späté s 

evanjelickými teológmi ThDr. PhDr. Jánom Lajčiakom (1875–1918), prof. PhDr. Jánom 

Fridrichom Bakošom, DrSc. (1890–1967) a Prof. Dr. Rudolfom Macúchom (1919–1993). 

 „Učebnica sýrsko-aramejského jazyka“ rozvíja z jazykovej stránky problematiku sýrskych 

a orientálnych cirkví, ktorým sa venuje slovenský preklad knihy od Prof. Dr. h.c. mult. Martina 

Tamcke „Christen in der islamischen Welt“ (Kresťania v islamskom svete, Bratislava: 

Vydavateľstvo UK, 2017/ prekl. Maroš Nicák), ktorej pedagogické využitie na EBF UK 

prebiehalo počas letného semestra 2018, aby sa rozšírilo povedomie o historickom a súčasnom 

stave kresťanstva na Blízkom východe. 

Cirkevným liturgickým jazykom sýrskych cirkví je tzv. starosýrčina, označovaná aj ako 

sýrčina, aramejčina a sýro-aramejčina, ktorá sa však nemôže zamieňať so sýrskym dialektom 

arabského jazyka. V súčasnom období sa za poznateľné a rekonštruovateľné korene klasickej 

sýrčiny z geografického hľadiska považuje mesto Edessa (Urfa, Turecko), ktoré bolo v ranom 

období rozširovania sa kresťanstva hlavným centrom jeho sýrskej vetvy. 

Štúdium sýrskej teológie sa nezaobíde bez nadobudnutia základných znalostí sýrsko-

aramejského jazyka, ktoré sú predpokladom ďalšej výučby analýzy prameňov marginalizovanej 

kresťanskej minority. Teologické spory v rámci dejín dogiem boli mnohokrát problémom 

jazyka (latinčina, gréčtina, sýrčina) a jeho špecifickej terminológie (abstraktné latinské a grécke 

pojmy nahrádza vyjadrenie sýrskej teológie prostredníctvom poézie), čo okrem iného dokazuje 

aj stáročia trvajúci konflikt mono- a miafyzitizmu, ale i problematika označovania Márie za 

Bohorodičku a Kristorodičku. 

Slovenská verejnosť sa v poslednej dobe kvôli prebiehajúcej migračnej kríze dostala do 

priameho kontaktu so sýrskymi kresťanmi (príchod 149 kresťanov zo severného Iraku v roku 

2015), ktorých cirkevným a tradičným jazykom je práve sýrsko-aramejský jazyk, ktorým 

hovoril aj Ježiš z Nazareta, na čo sú sýrski kresťania v rámci svojej cirkevnej tradície patrične 

hrdí a častokrát pri stretnutiach tvrdia: „Nepoužívame Ježišov jazyk, to Ježiš hovoril našim 

jazykom“. Učebnica určená najmä pre slovensky hovoriaceho študenta napomôže okrem 

naplnenia svojich pedagogických cieľov aj k zmierneniu aktuálneho ohrozenia historicky 

nenahraditeľného jazyka a kultúry kresťanskej komunity Blízkeho východu. 

 

Riešiteľský kolektív: 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.   (hlavný riešiteľ) 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

 

 

V roku 2019 boli zároveň podané 2 vedecké projekty APVV. EBF UK ako jediná teologická 

fakulta na Slovensku podala v roku 2019 APVV projekty. 

 

 

Nové podané vedecké projekty: 

 APVV-19-0330 – Interreligiózna koexistencia a marginalizácia minorít 
 

Predložený projekt: Interreligiózna koexistencia a marginalizácia minorít, predstavuje varietu 

interdisciplinárnych perspektív na skúmané fenomény koexistencie a marginalizácie z hľadiska 

diferentných historických období, z ktorých každé vystihuje špecifické sociálno-

náboženské, kultúrno-literárne a cirkevno-politické milieu. V rámci projektu sú analyzované 

nielen historické pramene judaizmu a kresťanstva intertestamentárneho obdobia (1. stor. ante–
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1. stor. post.) v ich interreligióznom prostredí (Palestína), ale aj pramene tzv. „orientálnej 

antiky“ a „sýrskej renesancie“ (Mezopotámia; 5. a 13. stor.), a významné hymnologické diela 

z obdobia zásadných konfesionálnych zmien (Európa; 16.– 18. stor.) za účelom skúmania 

sociálno-náboženského postavenia a úloh marginalizovaných minorít v majoritnej spoločnosti 

(perzekúcie v Perzskej ríši, protireformácia), v ktorej dominuje odlišné štátne náboženstvo 

alebo konfesia (zoroastrizmus, kult rímskych cisárov, islam, konfesionálne spory 

v Habsburskej monarchii). Vedecký kolektív Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (EBF UK) pozostáva z 8 riešiteľov (Ábel, Benka, Horňanová, Jurík, 

Kapitáňová, Peres, Prihracki M., Nicák), čím je vytvorený priestor pre kooperáciu Katedry 

Starej zmluvy, Katedry Novej zmluvy, Katedry praktickej teológie a Inštitútu kontextuálnej 

teológie. 

 

Riešiteľský kolektív: 

prof. Mgr. František Ábel, PhD.   (hlavný riešiteľ) 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.   (zástupca hlavného riešiteľa) 

prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD. 

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

Mgr. Michaela Prihracki 

Mgr. Simona Kapitáňová 

 

 

APVV-19-0333 – Ľudské práva z hľadiska teologickej antropológie 

 

Interdisciplinárny projekt „Ľudské práva z hľadiska teologickej antropológie“ vytvára vedecký 

priestor pre prienik pôsobnosti 6 riešiteľov (Batka, Belanji, Belanji Biela, Neština, Turčan, 

Valčová) a prepája tak v rámci jedného pracoviska, ktorým je Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, činnosť Katedry systematickej teológie, Katedry 

praktickej teológie a Inštitútu kontextuálnej teológie za účelom ďalšieho prehlbovania odbornej 

domácej a zahraničnej spolupráce a tiež s cieľom prispieť k danej problematike relevantným 

hlasom v rámci medzinárodnej vedeckej diskusie. V ostatnom období pozorujeme snahy o 

presadenie relevantnosti a najmä efektívneho dodržiavania a uplatňovania ľudských práv v 

európskom priestore. Vzhľadom na židovsko-kresťanské historické dedičstvo modernej 

„sekulárnej“ Európy vnímame potrebu skúmania a ohraničenia danej problematiky z hľadiska 

teologickej antropológie, ktorá odkrýva korene a vývin problematiky ľudských práv pevne 

ukotvených v základných oblastiach kresťanskej teológie. V čase re-definovania kresťanskej 

identity a vôbec úlohy kresťanstva v európskom priestore je určite potrebné skúmať pôvodné 

kresťanské zdroje definujúce hodnotu života človeka a význam a zmysluplnosť práv ľudskej 

bytosti ako takej s priamymi dôsledkami pre oblasť sociálno-spoločenskú a najmä etickú rovinu 

ľudského spolužitia v súčasnej slovenskej/európskej spoločnosti.   

Cieľom projektu je tak kritická analýza koreňov, vývoja a súčasných trendov teologickej 

antropológie v kresťanskom teologickom kontexte a následná reflexia o tom, ako by zistené 

skutočnosti mohli prispieť do spoločensko-politického diskurzu o ľudských právach v kontexte 

súčasných etických výziev.  Konkrétne sa tieto výzvy týkajú takých etických problémov, ktoré 

bezprostredne súvisia s interpretáciou ľudských práv akú sú napríklad právo na manželstvo, 

potraty, eutanáziu, ale aj etické otázky spojené s pokusmi o „vylepšenie“ ľudského druhu 

modernými technológiami (transhumanizmus), či výzvy formulované hnutiami, ktoré sa usilujú 

decentrovať súčasnú, antropocentrickú ekológiu bytia a zaviesť dobu tzv. „posthumanizmu.“ 

Takisto sa projekt bude venovať aj konkrétnym právnym, politickým a spoločenským 
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problémov, ktoré nedostatočne chránia ľudské práva jednotlivcov. Projekt APVV teda chce 

pokračovať vo vývoji teologicko-filozofického uvažovania v interdisciplinárnom diskurze o 

ľudských právach a tým preukázať užitočnosť teologicko-filozofického uvažovania aj pre 

súčasnú kultúrno-politickú spoločenskú situáciu. 

 

Riešiteľský kolektív: 

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.   (hlavný riešiteľ) 

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr.theol.   (zástupca hlavného riešiteľa) 

doc. JUDr. Martin Turčan, PhD. 

Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD. 

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD. 

Mgr. Ivan Belanji 
 

Informácie o vedeckých projektoch sú dostupné online: 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-projekty/ 

 

 

4.3 Sympóziá, konferencie, kolokviá a letné teologické akadémie 

Na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli v roku 

2019 zorganizované 4 vedecké konferencie.  

 

(1)Konferencia: „Paul’s Message and Jewish Eschatological Notions Concerning 

Israel’s Role Towards the Nations“  

Konferencia „Zvesť apoštola Pavla a židovské eschatologické predstavy: Poslanie Izraela voči 

národom“ sa uskutočnila na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 

v dňoch od 10. do 13. septembra 2019. Konferencia je súčasťou projektu „Pavol v kontexte 

judaizmu – nové perspektívy na Pavla“, ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agentúrou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA 

1/0103/18), a ktorého hlavným riešiteľom je pán prof. Ábel. Mimoriadne aktuálny vedecký 

projekt je zameraný na výskum Pavlovej zvesti a teológie metodikou „nových perspektív na 

Pavla“ („The New Perspective on Paul“, „Paul within Judaism“, „Paul and Empire“), ktoré 

tvoria platformu pokračujúceho výskumu Pavlovej zvesti a jeho teológie výhradne v kontexte 

judaizmu obdobia druhého chrámu a jeho komplexít. Tento osobitný prístup k Pavlovi, jeho 

zvesti a teológii nadväzuje a súčasne z vedeckého hľadiska posúva ďalej prístup „Novej 

perspektívy na Pavla“ („The New Perspective on Paul“). Pokračujúci výskum metodikou 

„nových perspektív na Pavla“ zdôrazňuje skutočnosť, že Pavol neopustil judaizmus, ani 

nezavrhol zákon (Tóru), preto jeho teologické myslenie je dôležité analyzovať a interpretovať 

výhradne v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu. Výskum metodikou „nových 

perspektív na Pavla“ tak ešte dôraznejšie ako „Nová perspektíva na Pavla“ argumentuje proti 

pretrvávajúcemu zlyhávaniu kresťanskej teológie v procese rozpoznania tejto hlavnej dimenzie 

Pavlovej zvesti, v dôsledku čoho dochádza k ignorancii alebo vylúčeniu vitálneho faktoru 

v zápase s nacionalizmom a rasizmom, ktoré tragickým spôsobom zasiahli a poznamenali 

kresťanstvo a judaizmus v minulosti, no pretrvávajú vo forme tradičných xenofóbnych a 

antisemitských stereotypov aj v súčasnosti.  
 

Hlavný organizátor konferencie:  

  prof. Mgr. František Ábel, PhD. 

Spoluorganizátor konferencie: 

  Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 
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Organizačná, technická a iná praktická pomoc bola poskytnutá aj zo strany kolegov EBF UK: Belanji, 

Belanji Biela, Juríková, Kapitáňová, Prihracki, M., Prihracki, P.-A., Svoboda 

 
Účasť renomovaných biblistov: 

Assoc. Prof. Dr. Anders Runneson  (University of Oslo) 

Prof. Dr. Michael Bachmann  (Universität Siegen) 

Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr  (Universität Jena) 

Prof. Dr. Dr.h.c. Oda Wischmeyer  (Universität Erlangen) 

Prof. Dr. Loren Stuckenbruck  (Universität München) 

Univ.-Prof. Dr. Markus Öhler  (Universität Wien) 

Dr. Matthew Novenson    (University of Edinburgh) 

Prof. Dr. William S. Campbell  (University of Wales Trinity Saint David) 

Assoc. Prof. Dr. Joshua Garroway  (University of Southern California) 

Prof. Dr. Genevive Dibley   (Rockford University) 

Prof. Dr. Kenneth Atkinson  (University of Northern Iowa) 

Prof. Dr. Eric Noffke   (Facoltà Valdese di Teologia, Roma) 

Dr. Mark D. Nanos    (The University of Kansas) 

Dr. Patrick Pouchelle   (Centre Sevres - Paris) 

 
Slávnostný príhovor: 

Prorektorka UK      RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 
 

Informácie o konferencii boli dostupné online: 

-na stránke Evanjelickej bohosloveckej fakulty  

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/pauls-message-and-jewish-eschatological-notions-

concerning-israels-role-towards-the-nations/ 

 

(2)Konferencia: „100 Years of Evangelical Theological Education in Slovakia“ 

Medzinárodná vedecká konferencia „100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na 

Slovensku“ organizovaná pri príležitosti jubilejných osláv bola interdisciplinárne zameraná 

a poskytla priestor pre kritickú reflexiu evanjelickej teológie a spirituality na Slovensku a 

v celosvetovom kontexte. Zámerom konferencie bolo zároveň poskytnúť východiskové 

perspektívy z hľadiska evanjelickej teológie v aktuálnom vedeckom diskurze. 

Povšimnutiahodným spomedzi pestrej zahraničnej účasti bol predovšetkým plánovaný vedecký 

príspevok celosvetovo uznávaného starozmluvníka Prof. em. Dr. Bernda Janowski z Univerzity 

v Tübingene. Konferencia sa konala pod záštitou rektora UK, prof. JUDr. Mareka Števčeka, 

PhD. 
Organizátori konferencie:  

  Mgr. Milan Jurík, PhD. 

  doc. Katarína Valčová, PhD. 

  Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 

 

 Slávnostný príhovor: 

Prorektorka UK     RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

 Štátny tajomník MŠVVaŠ   Mgr. Peter Krajňák   
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Účasť renomovaných teológov na konferencii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o konferencii s programom sú dostupné online: 

-na stránke Evanjelickej bohosloveckej fakulty  

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/100-rokov-evanjelickeho-teologickeho-vzdelavania-na-

slovensku/ 
 

(3)Konferencia: „Luther včera a dnes“ 

Vedecká konferencia sa uskutočnila na pôde EBF UK dňa 20. júna 2019 v rámci projektu 

APVV-15-0280 – Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov z pohľadu 

súčasného výskumu. 
Hlavný organizátor konferencie:  

 prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

Mgr. Pavel-Andrei Prihracki 
Informácie o konferencii sú dostupné online: 

-na stránke Evanjelickej bohosloveckej fakulty  

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/luther-vcera-dnes-medzinarodna-

konferencia-20-juna-2019/ 

 

(4)Konferencia: „III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium „Imago 

Dei ako filozofický a teologický pojem“ 

Vedecké sympózium malo interdisciplinárny charakter a bolo súčasťou projektu VEGA 

1/0261/19 – „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie 

verejného rozumu Johna Rawlsa“.  
Hlavný organizátor konferencie:  

 Mgr. Marek Neština, PhD. 

 Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD. 

 
Informácie o konferencii sú dostupné online: 

-na stránke Evanjelickej bohosloveckej fakulty  

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/iii-cesko-slovenske-filozoficko-teologicke-sympozium-imago-

dei-ako-filozoficky-a-teologicky-pojem/ 

 
Všetky informácie k akademickým podujatiam sú dostupné online: 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/ 

 

 

Justus Liebig University Gießen, Germany 

University of Hamburg, Germany 

University of Vienna, Austria 

Leipzig University, Germany 

Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Germany 

Eberhard Karls University of Tübingen, Germany 

University of Helsinki, Finland 

Eberhard Karls University of Tübingen, Germany 

University of Vienna, Austria 

Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Germany 

University of Regensburg, Germany 

University of Vienna, Austria 

Georg August University of Göttingen, Germany 

Waldensian Faculty of Theology in Rome, Italy 

 

Prof. Dr. Philipp David   

Prof. Dr. Ulrich Dehn    

Dr. Jakob H. Deibl   

Prof. Dr. Klaus Fitschen   

Prof. Dr. Martin Heimgartner  

Prof. em. Dr. Bernd Janowski,  

Prof. Dr. Tuija Laine   

Prof. Dr. Burkhard Nonnenmacher 

Prof. Dr. Martin Rothgangel  

Prof. Dr. Stefan Schorch   

Prof. Dr. Dr.h.c. Hans Schwarz   

Prof. Dr. Karl Schwarz   

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Tamcke  

Prof. Dr. Lothar Vogel     
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4.4 Publikačná činnosť EBF UK  

Zásadný dôraz na nevyhnutné zvýšenie publikačnej činnosti, ktorá má tvoriť nezastupiteľnú 

úlohu v celkovej pracovnej náplni akademických zamestnancov EBF UK, je badateľný 

v prijatom Vnútornom predpise 1/2019 dekana EBF UK (www.fevth.uniba.sk – sekcia: O 

fakulte/Legislatíva a dokumenty/Vnútorné predpisy EBF UK - 2019). Vnútorný predpis 1/2019 

je súčasťou rozvíjajúcej sa formy autoevaluácie na EBF UK, pričom bol prijatý nielen za 

účelom vytvárania spravodlivejšieho a férovejšieho pracovného prostredia, ale aj z dôvodu 

aktuálne meniacich sa požiadaviek na budúcu blížiacu sa akreditáciu, ktorej finálna verzia do 

dnešného dňa ešte nebola zo strany ministerstva zverejnená. 

Vzhľadom na aktuálny nízky počet študentov, ktorý kopíruje demografickú krivku 

v spoločnosti, má vedecký výkon pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti 

publikačnej činnosti rozhodujúci vplyv na výšku pridelenej finančnej dotácie EBF UK zo strany 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prebiehajúce a podané 

vedecké projekty sú dôležitým základom pre rozvoj EBF UK. 

 Dátum poslednej možnej evidencie publikačnej činnosti sa z pôvodného termínu 31.03. 

posunul na koniec januára, t.j. 31.01. Kým celková publikačná činnosť EBF UK za rok 2018 

podľa databázy EviPub pozostávala z 50 publikačných výstupov, ktoré boli zaevidované v 15 

kategóriách, v roku 2019 bolo celkovo zaevidovaných 32 výstupov v 14 kategóriách. Z toho 24 

príspevkov pochádzalo zo strany pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov (spolu 14 

osôb), a 8 príspevkov z pera doktorandov (8 osôb/ +1osoba prerušené doktorandské štúdium; 

polovica výstupov doktorandov tvorí práca P.A. Prihrackého). V rámci celkového rozdielu 

zaevidovaných publikačných výstupov ide v roku 2019 o pokles v počte 26 výstupov. Systém 

prirodzene neeviduje publikačné výstupy zaradené do prebiehajúceho recenzného konania 

alebo výstupy nachádzajúce sa na zozname pripravovaných publikácií domácich 

a zahraničných edičných rád, v prípade ktorých sa na samotné publikovanie výstupu môže 

čakať priemerne ca. od 6 do 24 mesiacov.  

Najviac výstupov v roku 2019 bolo publikovaných v kategórii vedecké práce v 

ostatných domácich časopisoch (ADF – 5/ rovnako ako v roku 2018: 5) a odborné práce 

v ostatných domácich časopisoch (BDF – 5/ o 4 menej ako v roku 2018: 9). V kategórii vedecké 

práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(ADM – 4; z toho 2x autorská spoluúčasť na príspevku – 40% a 20%). Nasledovala kategória 

príspevky na domácich vedeckých konferenciách (AFD – 3/ o 4 menej ako v roku 2018: 7). 

V kategórii redakčné a zostavovateľské práce (FAI – 2/ o 7 menej ako v roku 2018: 9). Ostatné 

kategórie mali zväčša po 2 alebo 1 výstupe. 

 Z hľadiska kvality publikačnej činnosti a výšky finančnej dotácie za publikačné 

výstupy je potešujúcou 1 zahraničná monografia (Peres), kapitola vo vedeckej monografii 

vydaná v domácom vydavateľstve (Prihracki, P.A.), 4 vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (Ábel [100%], Nicák [100%], 2x 

Valčová [autorská spoluúčasť 40%; 20%]), 2 vedecké práce v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2x Valčová [autorská spoluúčasť 

20%; 20%]). V roku 2018 neboli v kategórii vedecké práce v časopisoch registrovaných v 

databáze Web of Science a Scopus publikované žiadne príspevky, ide preto v roku 2019 

o nárast v celkovom počte 6 výstupov. 

V uplynulom roku 2019 bol zaslaný do zahraničného karentovaného časopisu 1 výstup 

(Neština) a 1 výstup do domáceho karentovaného časopisu (Nicák). Významnou publikáciou 

bol zborník z medzinárodnej konferencie k Pavlovi publikovaný v americkom renomovanom 

vydavateľstve Lexington Books/Fortress Academic (Ábel), zborník z medzinárodného 

sympózia k 500. výročiu reformácie publikovanom v nemeckom vydavateľstve Lit Verlag 

(Nicák) a zborník Sondy do Lutherovej exegézy Listu Rimanom a Galaťanom (Prihracki, P.A.). 
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Tabuľka 1: Publikačná činnosť EBF UK v roku 2019 

Kategória Názov kategórie Počet Skupina     D1 D2 

D1 

súčin 

D2 

súčin 

AAA 

Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 1 A1 1 1 1 1 

AAB 

Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 0 A1 1 1 0 0 

ABA 

Štúdie charakteru vedeckej monografie v 

časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 0 A1 0,5 1 0 0 

ABC 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 0 A1 0,1 0,1 0 0 

ABD 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

domácich vydavateľstvách 1 A1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ACB 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách  0 A2 1 0 0 0 

ADD 

Vedecké práce v domácich karentovaných 

časopisoch 0 B 1 1 0 0 

ADE 

Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch  0 D 1 1 0 0 

ADF 

Vedecké práce v ostatných domácich 

časopisoch 5 D 1 1 5 5 

ADM 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS  4 B 1 1 4 4 

ADN 

Vedecké práce v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 2    B 1 1 2 2 

AEC 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 0 D 4 4 0 0 

AED 

Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách  0 D 2 2 0 0 

AFC 

Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách  1 D 4 4 4 4 

AFD 

Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách  4 D 2 2 8 8 

BAA 

Odborné knižné publikácie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 0 A2 1 0 0 0 

BAB 

Odborné knižné publikácie vydané v domácich 

vydavateľstvách  0 A2 1 0 0 0 

BBB 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách 

vydané v domácich vydavateľstvách  0 D 1 0 0 0 

BCI Skriptá a učebné texty  0 A2 1 0 0 0 

BDA 

Heslá v odborných terminologických 

slovníkoch a encyklopédiách vydaných v 

zahraničných vydavateľstvách  0 D 1 0 0 0 

BDE 

Odborné práce v ostatých zahraničných 

časopisoch  0 D 1 0 0 0 

BDF 

Odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch  5 D 1 0 5 0 

BEE 

Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 2 D 4 0 8 0 

BEF 

Odborné práce v domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (37) 0 D 2 0 0 0 

EAJ Odborné preklady publikácií  1 A2 1 0 1 0 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  2 0 0 0 0 0 

EDJ 

Prehľadové práce, odborné práce, preklady 

noriem; odborné preklady v časopisoch, 

zborníkoch  1 0 0 0 0 0 

FAI 

Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) 2 A2 1 0 2 0 
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GHG 

Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup 1                0          0 0 0 0 

GII 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 0 0 0 0 0 0 

        

Spolu  32    40 24 

 

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

financovaní vysokých škôl zohľadňuje MŠVVaŠ, by bolo možné publikačnú činnosť fakulty 

rozdeliť do 4 skupín:  

 
Skupina A1  (Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie)  

Skupina A2  (Ostatné knižné publikácie) 

Skupina B  (Publikácie v karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných  

v databázach WoS alebo Scopus – pôvodne skupina C)  

Skupina D  (Ostatné publikácie)  

 
Tabuľka 2: Porovnanie publikačnej činnosti podľa kategórií MŠVVaŠ SR: 

Kategória 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skupina 

A1 
0 5 4 9 2 8 4 9 4 2 

           

Skupina 

A2  
6 8 6 10 2 12 1 10 9 3 

           

Skupina B 

(karenty) 
0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 

           

Skupina B 

(WoS a 

Scopus) 

X X X X 1 0 0 3 0 6 

           

Skupina D  70 41 64 43 88 95 42 83 25 14 

           

Spolu 76 55 76 63 93 115 47 107 39 25 

 

Napriek celkovému počtu publikačných výstupov v roku 2019 (spolu 32) môže byť len 25 

publikácií zohľadnených zo strany MŠVVaŠ v rámci udeľovania financií. Napriek výstupom 

nachádzajúcim sa priamo v procese ich publikácie je výrazne badateľný nepriaznivý pokles 

kvalitných vedeckých publikácií, ktorý bude mať dopad na financovanie EBF UK. Hore 

uvedená tabuľka navyše nezohľadňuje korekciu evidencie publikačnej činnosti zo strany 

Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) z predchádzajúcich rokov, ktorá bola 

diskutovaná aj na VR v roku 2019. 

 
Tabuľka 3: Výber publikačnej činnosti EBF UK z hľadiska významu pre financovanie a akreditáciu 

Kategória  EPČ 

Hodnotenie pre 

akreditáciu 2017 2018 2019 

AAA Vedecká mon. – zah. A1 1 1 1 

ABD Kapitola v mon. – dom. A1 2 3 1 

ADD Karent B 2 1 0 
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ADM 

ADN 

WoS, Scopus – zah. 

WoS, Scopus – dom. 

B 

B 

3 

 

 

 

4 

2 

ADF Vedecké práce D 12 5 5 

AFD 

AFC  

D 

D 

6 

 

7 

 

3 

1 

BDF Odborné práce D 15 9 5 

BEF  D 37 2  

FAI 

EAJ 

Redakčné práce 

Odborné preklady 

A2 

A2 

6 

 

9 

 

2 

1 

 

Celkový počet výstupov v kategórii A1 klesol v roku 2019 o polovicu, zo 4 (2018) na 2 

publikácie (1 akademický zamestnanec a 1 doktorand). V kategórii A2, ktorá je dôležitá 

z hľadiska akreditácie, nastal taktiež pokles o 6 výstupov na 3 evidované publikácie v roku 

2019. Pokles počtu publikácií je aj v kategórii D, do ktorej spadajú niektoré vedecké a niektoré 

odborné práce. Zatiaľ čo v roku 2018 bolo spolu 23 výstupov v kategórii D, v roku 2019 ich 

bolo len 14. Potešujúcim je v každom prípade nárast výstupov v kategórii B, do ktorej patria 

vedecké publikácie registrované vo vedeckých databázach a predstavujú pre rozpočet EBF UK 

výrazný finančný prínos. 6 výstupov v kategórii B bolo však vyhotovených 3-mi zo 14 

akademických zamestnancov. 

 

 

Ohlasy publikačnej činnosti 

Za rok 2019 bolo celkovo zaregistrovaných 17 ohlasov na publikačné výstupy pedagógov 

a vedecko-výskumných pracovníkov EBF UK, čo predstavuje celkový pokles o 6 ohlasov 

v porovnaní s rokom 2018. Celkový počet ohlasov od roku 2013 do roku 2019 je 224. 

V kategórii citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch 

(o1) boli zaevidované 2 ohlasy, teda o 1 ohlas viac ako v roku 2018. Kategória citácie v 

domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch (o2) bol evidovaný 1 ohlas, stav 

vzhľadom k roku 2018 je nezmenený. Najväčší pokles je badateľný v kategórii citácie v 

zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (o3), v ktorej bol zapísaný 

1 ohlas. V roku 2018 bolo v kategórii o3 zaznamenaných 8 ohlasov. Najvyšší počet ohlasov 8 

bol zaevidovaný v kategórii citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných 

indexoch (o4).  

V zahraničných publikáciách vyšli 2 recenzie (o5) a 3 recenzie v domácich publikáciách (o6). 

 
Tabuľka 4: Zaregistrované ohlasy na vedeckú činnosť akademických zamestnancov EBF UK 

Kategória 

podľa 

EviPub 

Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet 

Názov kategórie 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

o1 0 1 0 0 3 1 2 

Citácie v 

zahraničných 

publikáciách 

registrované v 

citačných 

indexoch 

o2 0 0 0 0 1 1 1 

Citácie v 

domácich 

publikáciách 

registrované v 
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citačných 

indexoch 

o3 8 10 9 12 11 8 1 

Citácie v 

zahraničných 

publikáciách 

neregistrované v 

citačných 

indexoch 

o4 13 26 35 21 4 11 8 

Citácie v 

domácich 

publikáciách 

neregistrované v 

citačných 

indexoch 

o5 5 1 0 4 0 2 2 

Recenzie v 

zahraničných 

publikáciách 

o6 3 5 1 5 6 0 3 

Recenzie v 

domácich 

publikáciách 

Spolu 29 43 45 42 25 23 17 224 

 

 

4.5 Ostatná vedecká a odborná práca  

Členstvo v zahraničných vedeckých spoločnostiach 

 Ábel:    -Studiorum novi testamenti societas (SNTS) 

    -Členstvo v komisii pre Humanitné a spoločenské vedy Univerzity  

Karlovej v Prahe, pre hodnotenie projektov 

 Benka:    -Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum, LEKKJ,  

SRN 

 Klátik   -člen Rady Svetového luteránskeho zväzu 

-člen skupiny Svetového luteránskeho zväzu – Committee for World 

Service 

Členstvo vo vedeckých a odborných inštitúciách 

 Ábel:    -Rada pre kvalitu UK v Bratislave 

   -Slovenská biblická spoločnosť – Teologická komisia NZ 

   -Štúrova spoločnosť (člen predsedníctva) 

 Filo:    -Prezídium Matice slovenskej 

 Gažík:    -Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave  

 Horňanová:   -Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku  
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   -Odborná komisia pre celoslovenské kolo olympiády z predmetu Ev.  

Náboženstvo 

 Jurík:    -Ústredná predmetová komisia pre predmet Náboženská výchova v  

Štátnom pedagogickom ústave  v Bratislave 

    -zástupca EBF UK v Rade vysokých škôl SR  

 Klátik:    -Predseda Ekumenickej rady cirkví v SR – do marca  

 Šaray:    -Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov 

Členstvo v redakčných radách a práca vo vedeckých a odborných časopisoch 

 Ábel:    -Redakčná rada, Testimonia theologica 

 Nicák:    -Predseda Redakčnej rady, Testimonia theologica 

 Belanji Biela:   -Editor-in-chief, Testimonia theologica 

   -Redakčná rada, Naša Univerzita 

 Gažík:    -Redakčná rada, Testimonia theologica  

 Horňanová:   -Redakčná rada Teologicky časopis Fórum pre kresťanský dialóg, TF  

TU v Trnave 

   -Redakčná rada, Služba Slova, homiletický časopis ECAV 

 Jurík:    -Misiologické Fórum, Stredoevropské centrum misijných studií, Praha 

 Kapitáňová:   -Redakčná rada, Služba Slova, homiletický časopis ECAV  

   -Redakčná rada, Cirkevné listy 

 Klátik:   -Šéfredaktor, Služba Slova, homiletický časopis ECAV – do apríla  

-Šéfredaktor, Cirkevné listy – do júna 

 Turčan:   -Editor, Testimonia theologica 

 Valková-Krišťáková:  -Zástupkyňa šéfredaktora, Cirkevné listy 

Členstvo vo vedeckej rade externej inštitúcie 

 Filo:    -VR Teologickej fakulty Husovej teologickej fakulty Univerzity  

Karlovy v Prahe 

   -VR Prešovskej univerzity 

 Klátik:   -Čestný člen VR Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v  

Bratislave 

Členstvo v grémiách ECAV 

 Horňanová:   -Vieroučný výbor ECAV na Slovensku 

 Jurík:    -Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku 

 Klátik:   -Vieroučný výbor ECAV na Slovensku – do februára 

-Dozorná rada Tranoscia – do júna  
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 Valková-Krišťáková:  -Výbor cirkevnej hudby BAS 

Členovia komisií a oponentúry – zahraničie 

 Ábel:    -HTF UK v Prahe 

 

4.6 Domáce vedecké, odborné a popularizačné aktivity zamestnancov EBF UK (výber): 

(informácie o účasti na zahraničných vedeckých konferenciách, zahraničné výskumné pobyty 

a zahraničné pracovné cesty sa nachádzajú v správe dekana v časti medzinárodné aktivity) 

 

ÁBEL: 

10.–13.09. –hlavný organizátor medzinárodnej konferencie „Paul’s Message and 

Jewish Eschatological Notions Concerning Israel’s Role Towards the 

Nations“ v rámci projektu VEGA 1/0103/18, EBF UK. 

–Projekt Slovenskej biblickej spoločnosti, č.100583: Božie slovo pre 

slovenských nepočujúcich. 

 

BENKA: 

03.03. –kázeň na Službách Božích v CZ Brezno a prednáška na zborovom dni 

na tému: „Umenie starozmluvných biblických príbehov“. 

20.06. –Luther, „sola scriptura“ a Písmo – vtedy a dnes. EBF UK Bratislava, 

konferencia Luther: Včera a dnes, Bratislava. 

28.09. –prednáška na tému: „Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz“: Imago Dei 

z pohľadu Starej zmluvy. EBF UK Bratislava, III. česko-slovenské 

filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako filozofický a 

teologický pojem“, Bratislava. 

25.10.  –prednáška na tému: Ján Lajčiak and his Slovak Translation of the Book 

of Psalms. „100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na 

Slovensku“, EBF UK Bratislava. 

 

BELANJI: 

20.06.  –aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Luther: Včera a dnes“, 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. 

10.–13.09. –aktívna výpomoc s konferenciou, „Paul’s Message and Jewish 

Eschatological Notions Concerning Israel’s Role Towards the Nations“, 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. 

28.09.  –aktívna účasť na konferencii, III. česko-slovenské filozoficko-

teologické sympózium „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“, 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. 

23.–25.10. –aktívna výpomoc s konferenciou, „100 rokov evanjelického 

teologického vzdelávania na Slovensku“, Evanjelická bohoslovecká 

fakulta UK, Bratislava. 

 

BELANJI BIELA: 

20.06.  –aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Luther: Včera a dnes“, 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. 

10.–13.09. –aktívna výpomoc s konferenciou, „Paul’s Message and Jewish 

Eschatological Notions Concerning Israel’s Role Towards the Nations“, 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. 
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28.09.  –spoluorganizátorka a aktívna účasť na konferencii, III. česko-slovenské 

filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako filozofický 

a teologický pojem“, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. 

23.–25.10. –aktívna výpomoc s konferenciou, „100 rokov evanjelického 

teologického vzdelávania na Slovensku“, Evanjelická bohoslovecká 

fakulta UK, Bratislava. 

 –Ichthys, akademický spevácky zbor pod vedením zbormajsterky Mgr. 

art. Kataríny Juríkovej 

–dve popularizačné správy o III. česko-slovenskom teologicko-

filozofickom sympóziu na internetovej stránke ECAV a do 

Evanjelického posla 

–televízna správa do náboženského magazína na RTVS   

 

GAŽÍK: 

24.10.  –Vedecká konferencia: 100 rokov evanjelického teologického 

vzdelávania na Slovensku; EBF UK v Bratislave, príspevok: 

Spoločensko-politické a ekonomické pozadie zápasu o teologickú 

fakultu v Bratislave v 20. a 30. rokoch 20. storočia. 

2018/2019  –priebežné vypracovávanie statí do vedeckého zborníka/antológie z diel 

vybraných teologických profesorov Slovenskej ev. teologickej akadémie, 

SEBF a EBF UK v Bratislave. 

 

JURÍK: 

20.06.  –aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Luther, včera – dnes“, 

ktorá sa konala v aule EBF UK v Bratislave.  

11.09.  –aktívna účasť na XI. Medzinárodnej vedeckej konferencii Univerzity J. 

Seyeho v Komárne. 

 

KAPITÁŇOVÁ: 

23.–25.10.2019 –aktívna výpomoc s konferenciou pri 100. výročí evanjelického 

teologického vzdelávania na Slovensku, Bratislava, EBF UK 

10.–13.09.2019 –aktívna výpomoc s konferenciou s názvom „Paul´s Message and 

Jewish Eschatological Notions concerning Israel´s Role Towards the 

Nations“, Bratislava, EBF UK 

 

KLÁTIK: 

04.02. –stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských 

predstaviteľov v SR s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny – riešili 

sa otázky v oblasti aktivít cirkví v oblasti sociálnej pomoci - diakonie 

a oblasti vysokoškolského vzdelávania v tejto oblasti – predsedal tomuto 

stretnutiu. 

05.–06.02.   –medzinárodná konferencia o antisemitizme, Bratislava. 

04.03.  –stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských 

predstaviteľov v SR s premiérom SR – predsedal stretnutiu spolu s 

arcibiskupom Zvolenským. 

09.05.   –prednáška na FiF UK Bratislava – téma: Leonard Stöckel. 

28.07.  –panelová diskusia s bývalým rektorom Paneurópskej vysokej školy. 

Prof. JUDr. Jánom Svákom, DrSc. pri príležitosti udelenia čestného 

občianstva J. Svákovi v Stredných Plachtinciach (Kultúrny dom). Pri tej 

príležitosti som aj kázal na slávnostných službách Božích.  
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30.11. –medzinárodná konferencia 30. rokov po Nežnej revolúcii, tlmočenie 

prednášky, Poprad. 

 

NEŠTINA: 

–dve popularizačné správy o III. česko-slovenskom teologicko-

filozofickom sympóziu na internetovej stránke ECAV a do 

Evanjelického posla 

–televízna správa do náboženského magazína na RTVS   

 

NICÁK: 

20.05. –prednáška „Orientálni kresťania v islamských krajinách“, Zaži deň 

v koži vysokoškoláka, Rektorát Univerzity Komenského, Bratislava. 

06.07. –prednáška „Koexistencia a islamofóbia“, Semfest 2019, Lenka pri 

Tornali. 

10.–13.09.  –organizátor medzinárodnej konferencie, „Paul’s Message and Jewish 

Eschatological Notions Concerning Israel’s Role Towards the Nations“, 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. 

28.09. –aktívna účasť na konferencii, „Symbolické obrazy v Disputatio contra 

scholasticam theologiam“, konferencia Luther: Včera – Dnes, EBF UK. 

02.09–20.10. –organizácia výstavy fotografií Svedectvá preživších na EBF UK autora 

a zároveň vedúceho Múzea židovskej kultúry – Múzea holokaustu 

v Seredi – Slovenského národného múzea, pána PhDr. Martina Korčoka, 

PhD. 

Okt.–Nov.  –organizácia putovnej výstavy Anna Frank na EBF UK vďaka spolupráci 

s Nadáciou M. Šimečku a Múzeom SNP. 

23.–25.10. –organizátor medzinárodnej vedeckej konferencie, „100 Years of 

Evangelical Theological Education in Slovakia“, Evanjelická 

bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. 

 

PRIHRACKI, M.: 

–„O rúchach, zničených vzťahoch a nových začiatkoch (Gn 37,3–4.12–

14.23–36),“ Kresťanská revue 86:2 (2019), 37–39.   

 

PRIHRACKI, P.-A.: 

20.06. –spoluorganizátor konferencie Luther: Včera – Dnes, EBF UK, s prof. 

Ľubomírom Batkom. 

–„Luther’s Reading of the Locus Classicus for Natural Law in Romans 

2,“ in Maroš Nicák, Martin Tamcke (eds.), 500 Jahre der Reformation in 

der Slowakei – Sammelband (Berlin: Lit Verlag, 2019. ISBN 978-3-643-

14280-1). 

–Ľubomír Batka, Pavel-Andrei Prihracki (eds.) Sondy do Lutherovej 

exegézy Listu Rimanom a Galaťanom (Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2019, ISBN 978-80-223-4768-6). 

–Pavel-Andrei Prihracki, „Raný Luther a List Rimanom“ In: Ľubomír 

Batka, Pavel-Andrei Prihracki (eds.) Sondy do Lutherovej exegézy Listu 

Rimanom a Galaťanom (Bratislava: Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2019, ISBN 978-80-223-4768-6). 

–Martin Luther, „Výklad Listu Rimanom“, preklad Pavel-Andrei 

Prihracki. In: Ľubomír Batka, Pavel-Andrei Prihracki (eds.) Sondy do 

Lutherovej exegézy Listu Rimanom a Galaťanom (Bratislava: Univerzita 
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Komenského v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-223-4768-6). 

 

VALKOVÁ-KRIŠŤÁKOVÁ: 

–dramaturgia adventného a pôstneho večera slova a hudby 

–diskusné večery na rôzne témy v TD, napr. „Gemerská Gotická cesta 

ožíva“ (24.04.) 

 

 

4.7 Domáce hosťovské celofakultné prednášky 

Zoznam zahraničných hosťovských prednášok je uvedený v časti Medzinárodné aktivity. 

Zahraničných hosťovských prednášok sa uskutočnilo na pôde EBF UK 6, domácich 2. 

Dôvodom vyššieho počtu zahraničných hosťovských prednášok na EBF UK je nevyhnutné 

zvyšovanie internacionalizácie a posilnenie medzinárodných aktivít vedúcich k vytvoreniu 

spoločných vedeckých projektov, zvýšeniu počtu mobilít a ďalších akademických aktivít 

zlepšujúcich kvalitu vedeckého prostredia na EBF UK. Celofakultné prednášky boli 

propagované prostredníctvom vytvoreného jednotného plagátu, charakteristického vizuálu, 

ktorý sa úspešne zdieľal na sociálnych sieťach. 

 

20.02.  –prof. ThDr. Juraj Bándy 

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

„Starozmluvné aktuality“ 
 

03.04. –PhDr. Eva Kowalská, DrSc. 

  Historický ústav Slovenskej akadémie vied. 

„Známe/neznáme mená a miesta z histórie slovenských evanjelikov a.v. v 17.-

19. stor.“,  

 

–celkový počet domácich a zahraničných celofakultných prednášok v roku 2019 bol 8. 

Celofakultné hosťovské prednášky sa konali v stredu popoludní o 13:00 hod. v miestnosti P1. 

 
Informácie o hosťovských prednáškach sú dostupné online: 

https://www.fevth.uniba.sk/veda/hostovske-prednasky/ 

 

 

4.8 Prezentovanie štúdia evanjelickej teológie a EBF UK (výber): 

 

Dni otvorených dverí (3) 

–Február 2019 - Mesiac otvorených dverí 

–Zaži deň v koži vysokoškoláka (28.05.2019) 

–Celouniverzitný Deň otvorených dverí na RUK – (05.11.2019) 

 

Veľtrhy, akademické a cirkevné podujatia (7) 

–Kam na vysokú školu – Roadshow – Trnava (28.01.), Nitra (29.01.) 2020 

–Veľtrh Gaudeamus – Nitra (05.-06.11.2019) 

–Veľtrh Gaudeamus Akademia – Bratislava (24.-26.09.2019) 

–Veľtrh vysokých škôl GABNAM (03.09.2019) na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove 

–Semfest 2019 (06.07.2019) 

–Veľtrh VŠ (29.03.2019) 

 

Médiá 

–aktualizácia stránky EBF UK 
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–tvorba moderného PR – Facebook, Instagram 

–propagácia štúdia, aktivít a publikácií na FB 

–príspevky v univerzitnom časopise UK – Naša univerzita  

–propagácia štúdia na stránke ECAV  

–štúdie v Cirkevných časopisoch 

 

Fakultný spevokol 

–spolupráca s fakultným spevokolom Ichthys – reprezentácia EBF UK v CZ ECAV 

 

Výstavy 

–Svedectvá preživších, Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, Múzeum 

holokaustu Sereď 

–Anna Frank, Nadácia M. Šimečku, Múzeum SNP v Banskej Bystrici 

 

 

5. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY  
 

EBF UK dlhodobo rozvíja medzinárodné kontakty v rovine bilaterálnej i multilaterálnej, 

pričom aktívne reaguje na súčasné trendy v európskom vzdelávacom priestore: 

 

5.1 Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

Na základe bilaterálnych zmlúv sa uskutočňuje recipročná výmena učiteľov, študentov a THP 

pracovníkov, pričom sa posilňuje zároveň spolupráca na akademickej úrovni za účelom 

získania zahraničných vedeckých grantov. Fakulta má od roku 2018 uzatvorených spolu 26 

medzinárodných zmlúv v rámci programu Erasmus+, čo oproti kalendárnemu roku 2017 

predstavuje nárast o 14 zmlúv (počet zmlúv s partnerskými univerzitami v roku 2017 bol 12). 

Zvýšila sa kvalita internacionalizácie fakulty, nakoľko sa pôvodný počet partnerských krajín 

(6: Česká republika, Maďarsko, Nórsko, Nemecká spolková republika, Poľsko a Rakúsko) 

navýšil o 7 nových krajín (Belgicko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko 

a Taliansko). Kooperácia je vytvorená s univerzitami v 13 krajinách. Počas ZS 2019 na EBF 

UK študovali v rámci programu Erasmus+ 2 zahraniční študenti z Hamburgu a Atén (1 

semester), 2 doktorandi z EBF UK absolvovali zahraničnú mobilitu v Tübingene (1 semester) 

a Göttingene (1 semester). Na rok 2020 je plánovaná Erasmus+ mobilita 2 študentov z EBF 

UK vo Varšave. 

 
Nové Erasmus+ zmluvy od roku 2018: 

1.Åbo Akademi University     http://www.abo.fi/exchange 

2.Eberhard Karls Universität Tübingen    http://www.uni-tuebingen.de/ 

3.Ecclesiastical Academy of Athens    http://www.aeaa.gr/ 

4.Facoltà Valdese di Teologia v Ríme    http://facoltavaldese.org/it 

5.Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland)  http://www.uef.fi/en 

6.Katholieke Universiteit Leuven    http://theo.kuleuven.be 

7.Tartu Ülikool (University of Tartu)    https://www.ut.ee/en 

8.Universität Hamburg      https://www.uni-hamburg.de/ 

9.Universität Salzburg      https://www.uni-salzburg.at 

10.Universität Rostock      http://www.theologie.uni-rostock.de/ 

11.University of Zagreb     https://www.kbf.unizg.hr 

12.Univerza v Ljubljani (University of Lljubljana)  https://www.uni-lj.si/eng/ 

13.Univerzita Palackého v Olomouci    https://www.cmtf.upol.cz 

14.Westfälische Wilhelms-Universität Münster   https://www.uni-muenster.de/ 
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V roku 2019 boli úspešne podpísané 4 nové Erasmus+ mobility: University of Eastern Finland, 

University of Ljubljana, University of Salzburg (január) a Slezká diakonie (marec). 

 

 
Celkový zoznam partnerských zmlúv v rámci Erasmus+ mobility: 

Belgicko (1):   Leuven 

Česká republika (3): Praha, Olomouc, České Budějovice 

Estónsko (1):   Tartu 

Fínsko (2):  Turku, Joensuu 

Grécko (1):  Atény 

Chorvátsko (1):  Záhreb 

Maďarsko (1):   Budapešť 

Nemecko (10):  Münster, Hamburg, Erlangen-Nürnberg, Giessen, Göttingen, Halle-

Wittenberg, Jena, Leipzig, Rostock, Tübingen 

Nórsko (1):  Oslo 

Poľsko (1):   Varšava 

Rakúsko (2):   Viedeň, Salzburg 

Slovinsko (1):  Ljubljana 

Taliansko (1):   Rím 

 

 

5.2 Zahraničné hosťovské celofakultné prednášky 

13.03. –Dr. Mohamed Ahmed Suleiman,  

Beni Suef University (Egypt) 

„The Intellectual Conflict in Christian-Islamic Discourse“ 
 

15.05.  –doc. Ota Halama, Th.D. 

Evangelická teologická fakulta University Karlovy, Praha 

„Životopisy Martina Luthera v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století“ 
 

21.05.  –Mgr. Jan Kranát, Ph.D.,  

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

„Občanský stát založený na protestantské vzdělanosti -  politické učení F. 

Schleiermachera“ 
 

20.11.  –prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

„Číst znamení doby: Teologická hermeneutika současné společnosti a kultury“ 
 

27.11.  –Prof. Dr. Volker Leppin 

Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Tübingen 

„Reformation as Transformation of the Middle Ages“ 
 

18.12 –O.Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Ulrich Körtner 

Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Wien 

„Forgiveness and Reconciliation. The Relationship of Love and Justice in the 

Perspective of Justification by Faith“ 

 

-domáce hosťovské celofakultné prednášky sú uvedené v časti Veda, výskum a rozvoj. 

Zahraničných hosťovských celofakultných prednášok v roku 2019 bolo 6, domácich 2, spolu 

8 hosťovských prednášok v LS a ZS 2019. 
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5.3 Zahraničné výskumné pobyty, zahraničné pracovné cesty a medzinárodné aktivity 

zamestnancov fakulty (výber): 

 

ÁBEL:  

18.–19.03.  –v rámci členstva v komisii pre Humanitné a spoločenské vedy 

Univerzity Karlovej v Prahe, pre hodnotenie projektov PRIMUS.  

23.–24.04.  –v rámci členstva v komisii pre Humanitné a spoločenské vedy 

Univerzity Karlovej v Prahe, pre hodnotenie projektov 

PROGRES a PRIMUS.  

30.07.–03.08.  –v rámci členstva v SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas) 

účasť na výročnej konferencii v Marburgu. 

 

BENKA:  

10.–14.06. –výskumný pobyt na Evangelisch-theologische Fakultät, 

Universität Wien 

09.09.–13.09. –výskumný pobyt na Evangelisch-theologische Fakultät, 

Universität Wien 

16.09.–20.09. –výskumný pobyt na Evangelisch-theologische Fakultät, 

Universität Wien 

 

BELANJI: 

01.–06.12.  –výskumný pobyt v Theologische Fakultät - Georg-August-

Universität Göttingen, Nemecko 

BELANJI BIELA:  

07.–11.10.2019 –výskumný pobyt: Institut für Evangelische Theologie, 

Universität Regensburg, Nemecko, (kontaktná osoba: Prof.  Dr. 

Dr. h.c. mult. Hans Schwarz) 

 

GAŽÍK: 

31.10.  –konferencia Katedry systematickej teológie a filozofie 

Katolíckej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe: John 

Henry Newman – teolog a světec. 

 

JURÍK: 

01.–06.05.    –Erasmus Congress and Exibition – ERACON 2019 (Cyprus) 

 

KAPITÁŇOVÁ: 

01.10.–31.12. –Martin Luther Universtiät, Halle-Wittenberg (Nemecko); 

„Apokalyptika ako významný zdroj židovského mysticizmu“ 

 

KLÁTIK: 

15.10. –Delegácia farárov a laikov z Nemecka (Durínsko) na čele 

s emeritným biskupom D. Kammom – predstavenie štúdia na 

EBF UK a dejín ECAV na Slovensku, diskusia a pobožnosť 

v aule  EBF UK Bratislava 

13.–18.06.  –zasadnutie Rady SLZ, Ženeva (preberali sa otázky postavenia 

teologického vzdelávania a teologických tém v členských 

cirkvách). 
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28.–29.06.  –slávnostná akadémia na univerzite v Mainzi pri príležitosti 

narodenín emeritného biskupa prof. ThDr. Gerharda Müllera, 

DD., dlhoročného teologického profesora na teologickej fakulte 

v Erlangen, pozdrav. 

16.07. –Wittenberg Leukorea – historická budova teologickej fakulty - 

prednáška (spolu s ThDr. Ekkehardom Steinhäuserom 

pracovníkom Evanjelickej akadémie EKM o význame reformácie 

pre Durínsko a oblasť dnešného Slovenska). 

28.–30.10.  –regionálne stretnutie členov Rady SLZ, pobožnosť a aktívna 

účasť na diskusiách, Tallin – Estónsko. 

NEŠTINA: 

27. 11. – 09.12. 2019       –výskumný pobyt, Universität Zürich (Švajčiarsko); APVV – 

16-0330. 

 

NICÁK: 

01.08.2018–31.01.2019 –výskumný pobyt, Akcia Rakúsko-Slovensko, Katholisch-

Theologische Fakultät, Universität Salzburg, Rakúsko. 

–koordinácia Erasmus+ mobility 

–organizácia zahraničných a domácich hosťovských prednášok 

01.–06.05.    –Erasmus Congress and Exibition – ERACON 2019 (Cyprus) 

17.–20.06.  –Conference of European Churches, 6th Summer School on 

Human Rights, Freedom of Expression and Populism, Lisabon 

30.11.–08.12. –výskumný pobyt v rámci projektu APVV, Faculty of Oriental 

Studies, University of Oxford, UK. 

 

PRIHRACKI, M.:  

15.02.–10.04.2019 –Erasmus+ na Evangelisch-Theologische Fakultät, Eberhard 

Karls Universität, Tübingen. 

02.09.–23.12.2019 –Erasmus+ na Theologische Fakultät, Georg-August-

Universität, Göttingen. 

 

PRIHRACKI, P-A:  

15.02.–10.04.2019 –Erasmus+ na Evangelisch-Theologische Fakultät, Eberhard 

Karls Universität, Tübingen. 

02.09.–23.12.2019 –Erasmus+ na Theologische Fakultät, Georg-August-

Universität, Göttingen. 

 

VALKOVÁ-KRIŠŤÁKOVÁ: 

29.04.–06.05.  –1. ekumenická vizitácia Evanjelickej krajinskej cirkvi vo 

Würtembersku, reprezentácia EBF UK a ECAV, 

https://www.elk-wue.de/26042019-erste-oekumenische-visite 

 

 

6. KNIŽNICA EBF UK 
 

Knižnica EBF UK v uplynulom roku 2019 neprešla žiadnou personálnou zmenou a pokračuje 

v rovnakom personálnom zložení, a organizačne spadá pod prodekana pre vedeckú činnosť, 

zahraničné styky a rozvoj fakulty, Maroša Nicáka. Knižnica má troch pracovníkov, ktorí 
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navzájom zastrešujú všetky odborné činnosti poskytované knižnicou.  

Vedúca knižnice, Bc. Terézia Juríková, má na starosti správu a manažment knižnice, 

akvizície knižnice (nákupy, dary, pozostalosti), katalogizáciu publikácií, správu fondov, 

projekty, opravy údajov v knižnično-informačnom systéme a agendu predaja fakultných 

publikácií.  

Mgr. Vlastislav Svoboda zodpovedá za výpožičné služby, pod ktoré spadajú činnosti 

ako konzultácie, výpožičky, vybavovanie požiadaviek používateľov, inštruktáž čitateľov s 

online katalógom knižnice, elektronickými zdrojmi, medziknižničné výpožičné služby, 

reprografické služby, katalogizáciu periodík a zároveň je aj správcom AIS-u a webmaster 

fakulty EBF UK.  

Mgr. Marek Neština PhD. má na starosti evidenciu publikačnej činnosti pedagogických 

a vedeckých pracovníkov EBF UK. 

Za rok 2019 bol ročný prírastok 1060 knižničných jednotiek. Z toho bolo 220 publikácií 

prijatých prostredníctvom bežných nákupov a nákupom z financií vyčlenených z grantov 

pedagogických alebo vedeckých pracovníkov. Prostredníctvom daru inštitúcií alebo darovaním 

rôznych súkromných osôb, alebo aj z pozostalostí, bolo prijatých 840 publikácií. 

Prostredníctvom výmeny publikácií nebola v tomto roku nadobudnutá žiadna publikácia. Na 

nákup literatúry bolo vynaložených 8627€ a v rámci príjmu z reprografických služieb 

nadobudla knižnica 1280€. 

Súčasný celkový stav knižnice vo fonde predstavuje 40545 knižničných jednotiek 

vrátane periodík a záverečných prác. Podľa štatistických výkazov sa v Knižnici EBF UK v roku 

2019 uskutočnilo 4579 výpožičiek. Z toho bolo 684 prezenčných a 3895 absenčných 

výpožičiek. Počet registrovaných používateľov knižnice je 199 z toho mimo EBF UK je to 98 

registrovaných používateľov. Fyzických návštev používateľov knižnice bolo 7903 a 

virtuálnych návštevníkov prostredníctvom stránky knižnice bolo 5623. 

V knižnici sa začalo v triedení nazhromaždených darov a pozostalostí už v roku 2018 

a aktívne sa v tom pokračovalo aj v roku 2019. Podarilo sa prebrať približne 80 prepraviek 

s knihami a následne ich buď začleniť do fondu alebo ponúknuť príbuzným knižniciam, či 

pracovníkom alebo študentom fakulty. Spracovať duplicitné publikácie do výstupov pomáhali 

študenti fakulty: Miroslava Kmecová, Martin Kmec a Jakub Ferko.  

Počas mesiacov máj až august bolo odborne vyčistených cez 38000 kníh, ako aj všetky 

police, pričom bol skontrolovaný zároveň ich stav. Ich prípadné nedostatky alebo poškodenia 

boli následne opravené.  Počas čistenia sa našli rôzne nedostatky v rozložení fondu, ale našli sa 

aj chybne uložené knihy, ktoré boli evidované v zozname strát. Knižnici sa podarila nadviazať 

spolupráca s pracoviskom oddelenia správy HKD a HKF zo SNK v Martine. V rámci tejto 

spolupráce prebehlo čistenie a spracovanie časti fondu EBF UK, ktoré bolo pôvodne súčasťou 

knižnice Evanjelického lýcea. Výstupom z tejto spolupráce bude prehľadný zoznam všetkých 

kníh vydaných do roku 1918.  

V priestoroch knižnice prebehli dve natáčania videí o EBF UK. Prvé video, v ktorom 

bola prodekanom pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty prezentovaná knižnica 

v rámci celkovej prezentácie knižníc UK v BA. Druhé video, v ktorom vystupoval dekan EBF 

UK, bolo o genealógií fakulty a jej momentálnom postavení v spoločnosti.  

K 01.09.2019 knižnica pristúpila k sankčným poplatkom, ktoré zaviedla ako posledná 

spomedzi akademických knižníc UK v Bratislave. Od 01.07.2019 knižnica prebrala do správy 

agendu predaja fakultných publikácií. Pristúpilo sa k používaniu eKasy na finančné úkony, do 

ktorých spadá nielen predaj kníh, ale aj sankčné poplatky, viazanie dokumentov, kopírovanie 

a tlač materiálov. Pre knižnicu bolo počas mesiaca december zakúpených 9 kníh v hodnote 

108,71 € Cirkevným zborom Brezno. Hodnotným darom bolo aj približne 40 výtlačkov 

periodika Die Evangelische Diaspora, ktoré nám venovalo GAW z Lipska. Knižnica obdržala 

4 prepravky kníh z pozostalosti po pánovi Gábrišovi, ktorú sprostredkoval prof. Július Filo. Zo 
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Slovenskej biblickej spoločnosti bol získaný dar 154 publikácií.  

V priestoroch knižnice prebehla zmena rozmiestnenia nábytku kvôli zlepšeniu 

podmienok na štúdium. V rámci zlepšenia priestorov knižnice sa podniklo čiastočné zatmelenie 

a obielenie stien. Počas uplynulého roka musela knižnica čeliť trom vážnejším opravám 

tlačiarne. Po odporúčaní technika bol tajomník fakulty informovaný o potrebe prenájmu novšej 

tlačiarne, aby sa knižnica vyhla čoraz častejším servisným úkonom. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 06.04.2020, 

 

 

       Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 
Prodekan pre vedeckú činnosť,  
zahraničné styky a rozvoj fakulty 
Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Univerzita Komenského 
Bartókova 8, 811 02 Bratislava  
https://www.fevth.uniba.sk/ 

 


