
Univerzita Komenského v Bratislave 
Evanjelická bohoslovecká fakulta 

 
 
    

 
 
 
 
 

Výročná správa 
 

o vedeckej a výskumnej činnosti, 
a o medzinárodných aktivitách 

 
za rok 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2020 
 



2 
 

OBSAH 
1. VEDECKÁ RADA EBF UK ........................................................................................................ 3 
2.  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM ..................................................................................................... 4 
3.  HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIA ............................................................................... 4 
4. VEDA, VÝSKUM A ROZVOJ ....................................................................................................... 4 

4.1 Vedecké projekty a granty ................................................................................................ 5 
4.2 Popis vedeckých projektov riešených na EBF UK .......................................................... 7 

4.3 Sympóziá, konferencie, kolokviá a letné teologické akadémie ..................................... 11 
4.4 Publikačná činnosť EBF UK .......................................................................................... 11 
4.5 Ostatná vedecká a odborná práca ................................................................................... 16 
4.6 Domáce vedecké, odborné a popularizačné aktivity zamestnancov EBF UK (výber): . 18 
4.7 Prezentovanie štúdia evanjelickej teológie a EBF UK (výber): ..................................... 21 

5. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY .................................................................................................... 21 

5.1 Bilaterálne a multilaterálne vzťahy ................................................................................ 21 
5.2 Zahraničné hosťovské celofakultné prednášky (pandémia COVID-19) ........................ 25 
5.3 Zahraničné výskumné pobyty, zahraničné pracovné cesty a medzinárodné aktivity 
zamestnancov fakulty (výber): ............................................................................................. 25 

6. KNIŽNICA EBF UK ................................................................................................................ 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

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 2020 sa VR EBF UK zišla na 1 zasadnutí (10.06.). 
 
Zloženie VR EBF UK v roku 2020:  

 
Predseda:        

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

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

 
Odborníci z praxe:   

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. 
  PhDr. Eva Kowalská, DrSc. 

Mgr. Ivan Eľko     
 
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 2020/2021,  
• schváleniu okruhov tém pre štátne skúšky a schváleniu ďalších odborníkov  

do skúškovej komisie na štátnych skúškach v akademickom roku 2020/2021  
pre magisterské štúdium a bakalárske štúdium, 

• schváleniu tém záverečných prác v bakalárskych a magisterských študijných 
programoch, 

• opatreniam počas vzniknutej a pretrvávajúcej pandemickej situácie (COVID-19), 
• príprave 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 to 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 2020/2021 bol na doktorandské štúdium prijatý 1 študent. Počet 
prijatých študentov v III. stupni štúdia sa oproti roku 2019 nezmenil, prijatý bol 1 uchádzač 
o doktorandské štúdium. Presné počty doktorandov za jednotlivé roky sú uvedené 
v podkapitole „Študenti“. 

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 2020 sa na rozdiel od predchádzajúceho roku na EBF UK v Bratislave neuskutočnilo 
žiadne habilitačné ani inauguračné konanie. Žiadosť o udelenie titulu profesor podal ešte v roku 
2017 doc. Mgr. František Ábel, PhD. a doc. Mgr. Ľubomír  Batka, Dr. theol. 
 
 
4. VEDA, VÝSKUM A ROZVOJ 
 
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave kladie zásadný dôraz 
na podporu projektovej činnosti pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov. 
Za účelom zvýšenia kvality príprav na formálne spracovanie žiadostí o vedecké projekty APVV 
(Agentúra na podporu výskumu a vývoja, MŠVVaŠ) poskytol prodekan pre vedu, zahraničné 
styky a rozvoj (Nicák) online konzultácie 3 samostatne tvoriacim vedeckým skupinám 
prostredníctvom aplikácie MS Teams. Súčasťou poskytovanej pomoci bolo spracovanie 
hodnotiacich kritérií na posudzovanie projektu a zameranie sa na ich implementáciu do žiadostí 
projektov. K ďalším informáciám, ktoré boli členom 3 skupín sprostredkované, je možné 
započítať pripravený materiál na stiahnutie, spísanie úloh a povinností riešiteľov a hlavného 
riešiteľa projektu, ako i podmienky kladené na riešiteľov zo strany APVV. Podpora zo strany 
prodekana bola uskutočnená aj formou objasnenia otázok spojených s prípravou projektu.  

Na EBF UK bolo v roku 2020 úspešne riešených celkovo 5  vedeckých projektov 
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získaných z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), Vedeckej grantovej agentúry 
MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) a Grant Univerzity Komenského pre doktorandov. Spomínaný 
APVV projekt (hl.r. Nicák) bol úspešne ukončený práve v roku 2020, ktorého riešenie začalo 
v roku 2017. Na obdobie od roku 2020 bol schválený nový projekt VEGA 1/0746/20 
(Horňanová). V roku 2020 EBF UK podala 3 nové APVV projekty (Ábel, Jurík, Valčová) a 1 
nový VEGA projekt (Ábel). Výskumné pobyty sa v roku 2020 nemohli realizovať kvôli 
pandémii COVID-19. Knižnica EBF UK zabezpečovala scannovanie potrebných materiálov 
k vzdelávacej a výskumnej činnosti. 
 V čase začínajúcej pandemickej situácie ochorenia COVID-19 na našom území 
vyhotovil prodekan pre vedu brožúru týkajúcu sa základných a vtedy dostupných aktuálnych 
informácií o koronavíruse COVID-19, o príznakoch neznámeho ochorenia, prevencie, pričom 
ju doplnil aj o kontaktné údaje na Ministerstvo zdravotníctva, UK a EBF UK (infolinky). 
Brožúra bola zverejnená na internetovej stránke EBF UK, Facebooku a Instagrame. Tlačená 
verzia bola študentom poskytnutá ešte pred ich odchodom z Teologického domova pri EBF 
UK, a taktiež bola v tlačenej forme rozšírená medzi všetkých zamestnancov EBF UK. 
 Pandémia koronavírusu COVID-19 v roku 2020 znemožnila organizovanie a realizáciu 
viacerých plánovaných vedeckých podujatí, ktorých uskutočnenie bolo preložené do obdobia 
prezenčného vyučovania na Univerzite Komenského. Vzniknutá situácia si vyžadovala akútny 
dôraz na zabezpečenie plynulého začatia a nasledujúceho priebehu dištančného vyučovania. 
Z toho dôvodu prodekan pre vedu prevzal úlohu technického koordinátora dištančného 
vzdelávania na EBF UK, aby zabezpečoval technickú podporu vyučujúcim a študentom na EBF 
UK. Za týmto účelom vytvoril prodekan pre vedu aj sekciu Výučba na EBF UK a COVID-19 
na stránke EBF UK, kde sa sústreďovali všetky informácie o forme a priebehu dištančnej 
výučby, aktuálne prijatých protiepidemiologických nariadeniach dekana EBF UK, pokynoch 
k ubytovaniu, spolupráci s Knižnicou EBF UK, pričom súčasťou bol aj link na vládne opatrenia 
a projekt duchovného poradenstva EBF UK poskytovaný všetkým študentom UK. 
 Prodekan pre vedu vytvoril zároveň manuál na adekvátne využívanie vizuálnych 
prezentácii programu PowerPoint počas vyučovania. Manuál, ktorý predstavoval zhrňujúce 
informácie o spôsobe online vyučovania, o technických a praktických možnostiach, sa opieral 
o viaceré analýzy a interné hodnotenia zahraničných univerzít, na ktorých sa podieľali nielen 
pedagógovia, ale aj študenti za účelom zvýšenia kvality dištančného vyučovania. O manuál 
z tohto dôvodu prejavil záujem rektorát UK.   

Okrem Knižnice EBF UK a vedeckého časopisu Testimonia theologica spadá do 
zodpovednosti prodekana pre vedu aj Inštitút kontextuálnej teológie (IKT). Na mieste vedecko-
výskumných pracovníkov na IKT boli v roku 2020 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. Pracovná činnosť vedecko-výskumných pracovníkov IKT je zapísaná 
v časti Vedecké projekty a granty, ako i v časti Domáce vedecké, odborné a popularizačné 
aktivity zamestnancov EBF UK. Správa o Knižnici EBF UK, o špecifickej činnosti 
zamestnancov knižnice, je uvedená ako nadväzujúca kapitola.  
 

Informácie týkajúce sa kvality humanitne zameraných vied sú dostupné online: 
-Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti 
-Etický kódex UK 
-Informácie k predátorským časopisom 
-Kľúčová úloha monografie v humanitných vedách 
https://www.fevth.uniba.sk/veda/kvalita-humanitnych-vied/ 

 
4.1 Vedecké projekty a granty 
V roku 2020 bolo 11 riešiteľov EBF UK zapojených do 5 vedeckých projektov. Všetci vedecko-
výskumní pracovníci z IKT sa podieľali na aktívnom riešení vedeckých projektov, v dvoch 
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prípadoch ako hlavní riešitelia (APVV, VEGA), v jednom prípade ako zástupca hlavného 
riešiteľa (VEGA). V roku 2019 boli členovia IKT zapojení do 3 vedeckých projektov (APVV, 
VEGA, KEGA), pričom vo všetkých prípadoch boli zároveň aj hlavnými riešiteľmi. V roku 
2020 boli 3 doktorandi zapojení do riešenia 3 vedeckých projektov (APVV, VEGA, Grant UK). 
V rámci 4 žiadostí o nové projekty (3x APVV, VEGA) sa vytvorila spolupráca 
s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK, Právnickou fakultou UK, 
Evangelickou teologickou fakultou Karlovej Univerzity v Prahe a Gréckokatolíckou 
teologickou fakultou Prešovskej Univerzity v Prešove. Z externých akademických inštitúcií 
zapojených do podaných vedeckých projektov pochádza celkovo 6 riešiteľov. Do prípravy 4 
nových vedeckých projektov sa zapojilo 12 riešiteľov z EBF, z toho 4 doktorandi. Celkovo 18 
riešiteľov sa podieľalo na príprave plánovaných projektov. 
 
V roku 2020 boli riešené vedecké projekty: 

1) APVV-16-0330 – Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu 
kultúr  
(Nicák – hl. r., Batka – zast., Jurík, Benka, Neština, Guldanová) 

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

(Ábel – hl. r.) 
 

3) VEGA 1/0261/19 – Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu 
koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa  
(Neština – hl. r., Belanji Biela – zast., Benka, Belanji) 

 
4)   VEGA 1/0746/20 – Hebrejská Kniha Ester v historických, teologických a kultových  
       súvislostiach 
      (Horňanová – hl. r.) 

 
V roku 2020 bol riešený 1 Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK: 
 

5)  Grant UK/374/2020 – Učenie o prirodzenom zákone v evanjelickej teológii a etike v 20.  
      storočí 

(Prihracki, P.A.) 
 
V roku 2020 boli podané 3 nové APVV granty a 1 nový VEGA grant: 
 

1) APVV – Židovsko-kresťanské perspektívy o interreligióznej koexistencii a marginalizácii 
minorít v meniacom sa biblickom milieu 
(Ábel – hl. r., Peres, Horňanová, Štrba, Benka, Prihracki, M., Dančiaková, 
 Nicák – spracovateľ projektu) 
 

2) APVV – Ľudské práva z hľadiska antropológie – teologické, religionistické, sociologické 
a právne aspekty 
(Valčová – hl. r., Valčo – zast., Turčan, Kardis, Slivka, Sabol) 

 
3) APVV – Teológia a hudba v Tranovského kancionáli Cithara Sanctorum   

(Jurík – hl. r., Halama, O., Grešová, Kmec) 
 

4) VEGA - Recepcia apoštola Pavla v korpuse novozmluvných textov 
(Ábel – hl. r., Prihracki, M.) 
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4.2 Popis vedeckých projektov riešených na EBF UK 
 

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 1/0261/19 – 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) 
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ThDr. Dávid Benka, PhD. 
Mgr. Ivan Belánji 

 
Informácie o vedeckých projektoch sú dostupné online: 
https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-projekty/ 

 
 

VEGA 1/0746/20  Hebrejská Kniha Ester v historických, teologických a kultových 
súvislostiach 
Doba riešenia projektu: 2020–2023 

 
Predmetom výskumu je hebrejská verzia biblickej Knihy Ester a málo známy židovský 
náboženský sviatok Purím, ktorého ustanovenie je opísané v historických súvislostiach práve v 
Knihe Ester. Popri sviatku Purím, ktorý je pripomienkou jedného z prvých prípadov 
antisemitizmu, projekt rieši introduktívne otázky k tejto biblickej knihe, ako aj analýzu a 
interpretáciu ďalších vybraných dôležitých teologických motívov v Knihe Ester: Božia 
skrytosť, motív násilia a odplaty alebo motív záchrany Židov pred pogromom prostredníctvom 
ženskej hrdinky. Výsledky výskumu budú publikované v hlavnom publikačnom výstupe – vo 
vedeckej monografii, ktorá bude podávať vedecký komentár s historicko-kritickými 
poznámkami a textovou analýzou tejto najmenej známej biblickej knihy v kresťanskom 
prostredí. 
 

Riešiteľský kolektív: 
          doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.  (hlavný riešiteľ) 
 
 

Grant UK/374/2020 – Učenie o prirodzenom zákone v evanjelickej teológii a etike 
v 20. storočí 
Doba riešenia projektu: 2020 

 
Perspektíva projektu spočíva v univerzálnosti a široko-spektrálnej aplikácií vybranej témy. 
Výsledky štúdia učení o prirodzenom zákone majú interdisciplinárne použitie. Toto sa orientuje 
tak na etické otázky, ako i na ekumenický dialóg, ale i vzťah vedy a teológie. Pre dosiahnutie 
stanovených cieľov bude použitý nasledovný argumentačný postup. Po stručnom definovaný 
učenia o prirodzenom zákone bude nasledovať komparatívny prístup, ktorý sa bude snažiť 
identifikovať obsahové prvky prirodzeného zákona u rôznych teológov a zdôvodniť ich postoj 
v rámci ich teologického systému. Následne zistenia budú analyzované, aby bolo poukázané, 
ktoré z nich sú použiteľné pre súčasnú etickú diskusiu. Posledná časť projektu sa venuje 
kritickému zhodnoteniu výsledkov a aplikácií poznatkov do nielen evanjelickej teológie a etiky 
21. storočia. 
 

Riešiteľský kolektív: 
Mgr. Pavel A. Prihracki  (hlavný riešiteľ) 

 
 
Nové žiadosti o vedecké projekty: 

 
APVV – Židovsko-kresťanské perspektívy o interreligióznej koexistencii a 
marginalizácii minorít v meniacom sa biblickom milieu  
(2021-2024) 
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Vedecký projekt predstavuje súbor siedmych na seba nadväzujúcich historicko-kritických, 
biblicko-exegetických a právnych perspektív/analýz starozmluvných, 
novozmluvných, mimobiblických a rímskych prameňov „biblickej antiky“ a 
intertestamentárneho obdobia (1. stor. ante–1. stor. post.). Vedecký projekt APVV skúma vývoj 
a vznik fenoménov koexistencie a marginalizácie z hľadiska diferentného sociálno-
náboženského a kultúrno-literárneho kontextu geografickej oblasti Kanaánu, Peleschet 
(Palestína). V rámci projektu sú analyzované nielen významné pramene pojednávajúce o 
marginalizovaných skupinách (ženy, cudzinci, Samaritáni, chorí, posadnutí, kumránske 
spoločenstvo etc.) v interreligióznom prostredí (rímsky polyteizmus a kult rímskeho cisára, 
farizeizmus, helenizmus), ale aj formujúce sa synoptické tradície a rímske právne pramene (2 
stor. ante–1. stor. post) z obdobia zásadných a transformujúcich spoločenských zmien v rímskej 
provincii Iudaea (Židovské povstanie [66–70], Bar-Kochbovo povstanie [132–135]). Projekt sa 
predovšetkým zameriava na postavenie marginalizovaných náboženských minorít v rámci 
lokálnych a celospoločenských perzekúcií, politickú interakciu s Rímskou ríšou a na významnú 
úlohu vybraných náboženských textov vyvolávajúcich marginalizáciu alebo vedúcich k 
interreligióznej  koexistencii.  
 

  Riešiteľský kolektív: 
prof. Mgr. František Ábel, PhD.   (hlavný riešiteľ) 
prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD. 
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 
ThDr. Blažej Štrba, PhD.   (RKCMBF UK) 
ThDr. Dávid Benka, PhD. 
Mgr. Michaela Prihracki 
Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.  (PraF UK) 

  Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.   (spracovateľ projektu) 
 
 

APVV – Teológia a hudba v Tranovského kancionáli Cithara Sanctorum   
(2021-2024) 

 
Projekt Teológia a hudba v kancionáli Cithara Sanctorum vytvára priestor pre interdisciplinárny 
výskum kancionála Juraja Tranovského – Cithara Sanctorum, ktorý sa stal popri kralickej Biblii 
najvplyvnejšou knihou pobělohorského exilu. V priebehu 17.–20. storočia, vo viacerých 
vrstvách formoval religiozitu a kolektívnu identitu slovenských evanjelikov na Slovensku, ale 
i v zahraničí. Projekt prepája pramenný výskum v oblasti teológie a muzikológie, čím vytvára 
priestor pre interdiscipinárny hymnologický výskum zameraný na osvetlenie genézy 
jednotlivých piesní, určenie predlôh a pretextov, spôsobov, ako sa v poetickej štruktúre piesní 
tematizovali liturgické časti a úkony, zameria sa na štúdium vzťahov textov piesní a 
teologických dôrazov dobovej evanjelickej teológie, špecifík vývinu liturgického jazyka. V 
rámci projektu sa zvlášť zameriame na osvetlenie hymnografickej tvorby Juraja Tranovského, 
ktorá ostáva dosiaľ ukrytá v mase piesňových textov kancionála. 
 

Riešiteľský kolektív: 
Mgr. Milan Jurík, PhD.    (hlavný riešiteľ) 
doc. Mgr. Ota Halama, Th.D. 
Mgr. Adriana Grešová, PhD. 
Mgr. Martin Kmec 
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APVV – Ľudské práva z hľadiska antropológie – teologické, religionostické, 
sociologické a právne aspekty 
(2021-2024) 
 

Interdisciplinárny projekt vytvára vedecký priestor pre prienik pôsobnosti 6 riešiteľov 
(Valčová, Valčo, Turčan, Kardis, Slivka, Sabol) a vytvára tak špecifický akademický priestor 
spolupráce EBF UK v Bratislave a GTF PU v Prešove s cieľom prispieť k danej problematike 
relevantným hlasom v rámci domácej aj medzinárodnej, akademickej aj vedeckej diskusie. V 
ostatnom období pozorujeme v európskom civilizačnom priestore zvýšenú naliehavosť 
diskurzu o relevantnosti myšlienky, ktorá podporuje všeobecnú platnosť ľudských práv a 
slobôd, bez ohľadu na kultúru, náboženstvo, či politické zriadenie danej krajiny. Hoci 
presadzovanie a dodržiavanie základných ľudských práv je z praktického hľadiska želateľné a 
univerzálne deklarované signatármi Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd, signatári z 
rôznych kultúrnych kontextov sa nevedia zhodnúť na tom, čo tvorí základ pre formuláciu týchto 
práv. Sporná je najmä myšlienka ich všeobecnosti, či všeobecnej záväznosti, lebo táto predstava 
implikuje akýsi prirodzený a nespochybniteľný metafyzický základ. Riešiteľský tím vníma 
potrebu skúmania a ohraničenia problematiky z hľadiska teologickej antropológie, ktorá 
odkrýva korene a vývin problematiky ľudských práv ukotvených v základných teologických 
konceptoch kresťanstva, týkajúcich sa náuky o stvorení človeka a jeho miesta v Božom dobrom 
stvorení, no nepriamo aj náuky o vykúpení a obnovení stvorenia, keďže teologická antropológia 
nachádza svoj konštitutívny kontext v trojičnom teologickom naratíve. V čase redefinovania 
kresťanskej identity a úlohy kresťanstva v Európe je 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. 
 

Riešiteľský kolektív: 
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.   (hlavný riešiteľ) 
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.  (zástupca riešiteľa) 
doc. JUDr. Martin Turčan, PhD. 
doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. 
doc. Kamil Kardis, PhD. 
Mgr. Samuel Sabol 

 
 

VEGA – Recepcia apoštola Pavla v korpuse novozmluvných textov 
Projekt nadväzuje na výsledky výskumu projektu (VEGA 1/0103/18) s názvom „Pavol 
v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu – nové perspektívy na Pavla“, ktorého podstatou 
bola analýza a interpretácia zvesti apoštola Pavla v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu 
a jeho komplexít. Zámerom tohto projektu je implementovať výsledky výskumu tejto platformy 
vo vzťahu k recepcii Pavla, apoštola národov a Žida obdobia druhého chrámu, v 
deuteropavlovských a ostatných textoch novozmluvného korpusu, ktoré vznikli v priebehu, 
respektíve v období po prvej židovskej vojne proti Rimanom (66–70 po Kr.) a reflektujú 
tragické dôsledky zničenia Jeruzalemského chrámu, zvlášť vo vzťahoch židovských 
a nežidovských skupín Ježišových nasledovníkov. 

 
Riešiteľský kolektív: 
Prof. Mgr. František Ábel, PhD. 
Mgr. Michaela Prihracki 

 



11 
 

4.3 Sympóziá, konferencie, kolokviá a letné teologické akadémie 
EBF UK pracovala v roku 2020 na organizácii vedeckej konferencie o J.A. Komenskom, avšak 
z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 museli byť všetky aktivity spojené 
s organizovaním tohto akademického podujatia zastavené. V roku 2020 sa na EBF UK 
neuskutočnila žiadna vedecká konferencia, oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku 2019 
ide teda o odôvodnený pokles akademických aktivít. V roku 2019 boli na EBF UK 
zorganizované 4 vedecké konferencie.  
 

1.Konferencia: „Paul’s Message and Jewish Eschatological Notions Concerning Israel’s    
                          Role Towards the Nations“  
2.Konferencia: „100 Years of Evangelical Theological Education in Slovakia“ 
3.Konferencia: „Luther včera a dnes“ 
4.Konferencia: „III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako  
                          filozofický a teologický pojem“ 

 
Všetky informácie k akademickým podujatiam sú dostupné online: 
https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/ 

 
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. 

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 v roku 2020 bol 31.03.2020. 
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. V roku 2020 bolo celkovo zaevidovaných 74 
publikácií v 21 kategóriách, čo tvorí oproti predchádzajúcemu roku 2019 nárast o 42 výstupov, 
teda zvýšenie počtu výstupov akoby za jeden samostatný kalendárny rok. Z hľadiska 
hodnotenia vedeckého výkonu za rok 2020 je dôležité zohľadniť skutočnosť, že systém 
evidencie publikačnej činnosti uvádza len publikované príspevky a nie 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 ca. od 6 do 24 mesiacov.  

Najviac výstupov v roku 2020 však bolo publikovaných v kategórii odborné práce 
v ostatných domácich časopisoch (BDF – 26; teda o 21 viac ako v 2019: 5; 2018: 9). Druhou 
najviac zastúpenou kategóriou v počte publikovaných príspevkov bola kategória príspevky na 
domácich vedeckých konferenciách (AFD – 10; teda o 7 viac ako v 2019: 3; 2018: 7). Treťou 
výraznejšie zastúpenou kategóriou je kategória vedecké práce v ostatných zahraničných 
časopisoch (ADE – 5; v roku 2019: 0). V kategórii vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch je badať určitú stabilitu v počte publikovaných príspevkov (ADF – 4; 2019: 5; 2018: 
5). V kategórii redakčné a zostavovateľské práce sa eviduje nárast (FAI – 4; 2019: 2; 2018: 9). 
Porovnateľný počet je evidovaný v kategórii práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
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zborníkoch, monografiách (AEC – 3) a v kategórii recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI – 
3). V kategórii vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS je však pokles zrejmý (ADM – 2, z toho 2x autorská spoluúčasť na 
príspevku – 20% a 20%; v roku 2019: 4, z toho 2x autorská spoluúčasť na príspevku – 40% 
a 20%). V kategórii príspevkov v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS je naopak menší nárast (ADN – 2, z toho 2x autorská spoluúčasť na 
príspevku – 45% a 40%). Ostatné výstupy mali už len po 2 alebo 1 výstupe (AAA, AAB, ACB, 
AED, AFC, BAB, BDE, BEE, EAJ, EDJ, GII). 

Z hľadiska kvality publikačnej činnosti a výšky finančnej dotácie za publikačné výstupy 
v roku 2020 je potešujúcou ďalšia 1 zahraničná monografia (AAA Peres; 2019: 1), 2 vedecké 
domáce monografie (AAB Filo, Horňanová), vysokoškolská domáca učebnica (ACB Nicák), 2 
vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS (Valčo [autorská spoluúčasť 20% a 20%]), 2 vedecké práce v domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (Valčo [autorská spoluúčasť 
40%]; Valčová [autorská spoluúčasť 45%]).  

V roku 2020 bol publikovaný zborník The Message of Paul the Apostle within Second 
Temple Judaism v prestížnom vedeckom vydavateľstve Lexington Books/Fortress Academic 
(Ábel), zborník 500 rokov reformácie na Slovensku v pražskom vydavateľstve Lutheranus 
(Belanji Biela, Prihracki, M.), zborník Luther: včera – dnes (Batka, Prihracki, P.A.) a zborník 
Az ókori keresztyén világ (Peres, Németh). V procese publikácie je 1 výstup v zahraničnom 
karentovanom časopise (Neština) a 1 výstup v kategórii vedecké práce v zahraničných 
recenzovaných vedeckých zborníkoch (Nicák). 

 
 
Tabuľka 1: Publikačná činnosť EBF UK v roku 2020 

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 2 A1 1 1 2 2 

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 0 A1 0,1 0,1 0 0 

ACB 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách  1 A2 1 0 1 0 

ADD 
Vedecké práce v domácich karentovaných 
časopisoch 0 B 1 1 0 0 

ADE 
Vedecké práce v ostatných zahraničných 
časopisoch  5 D 1 1 5 5 

ADF 
Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch 4 D 1 1 4 4 

ADM 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS  2 B 1 1 2 2 

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 3 D 4 4 12 12 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách  1 D 2 2 4 4 

AFC 
Publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách  2 D 4 4 8 8 
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AFD 
Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách  10 D 2 2 20 20 

BAA 
Odborné knižné publikácie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 0 A2 1 0 0 0 

BAB 
Odborné knižné publikácie vydané v domácich 
vydavateľstvách  1 A2 1 0 1 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  1 D 1 0 1 0 

BDF 
Odborné práce v ostatných domácich 
časopisoch  26 D 1 0 26 0 

BEE 
Odborné práce v zahraničných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 1 D 4 0 4 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  3 0 0 0 0 0 

EDJ 

Prehľadové práce, odborné práce, preklady 
noriem; odborné preklady v časopisoch, 
zborníkoch  2 0 0 0 0 0 

FAI 

Redakčné a zostavovateľské práce knižného 
charakteru (bibliografie, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) 4 A2 1 0 4 0 

GHG 
Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim 
hromadný prístup 0 

               
0          0 0 0 0 

GII 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 
zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 2 0 0 0 0 0 

        
Spolu  74    98 60 

 
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 2020 
Skupina 
A1 0 5 4 9 2 8 4 9 4 2 3 

            
Skupina 
A2  6 8 6 10 2 12 1 10 9 3 7 

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

            
Skupina B 
(WoS a 
Scopus) 

X X X X 1 0 0 3 0 6 4 
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Skupina D  70 41 64 43 88 95 42 83 25 14 53 

            
Spolu 76 55 76 63 93 115 47 107 39 25 67 

 
Kým z celkového počtu publikačných výstupov v roku 2019 (spolu 32) mohlo byť len 25 
publikácií zohľadnených zo strany MŠVVaŠ v rámci udeľovania financií, za rok 2020 môže 
byť zohľadnených až 67 publikácií. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma kalendárnymi 
rokmi ide o výraznejší nárast, avšak predovšetkým v skupine D (ostatné príspevky). V skupine 
A1, A2 a B sa dlhoročne prejavuje opakujúci sa trend rokov s vyšším počtom výstupov s rokmi 
s nižšími počtami výstupov. Viaceré vedecké publikácie odposlané v roku 2020 do recenzného 
konania sa však nachádzajú stále v procese publikovania. Nepriaznivý pokles vedeckých 
publikácií bol v roku 2020 zastavený. Hore uvedená tabuľka však nezohľadňuje dodatočné 
korekcie evidencie publikačnej činnosti zo strany Centrálneho registra publikačnej činnosti 
(CREPČ). 
 
Tabuľka 3: Výber publikačnej činnosti EBF UK z hľadiska významu pre financovanie a akreditáciu 

Kategória  EPČ 

Hodnotenie 
pre 

akreditáciu 2017 2018 2019 2020 

AAA 
AAB 

Vedecká mon. – zah. 
Vedecká mon. – dom. 

                
               A1 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

 
1 
2 

       

ADD Karent                 2 1 0 
 
0 

ADM 
ADN 

WoS, Scopus – zah. 
WoS, Scopus – dom. 

                B 
                 

3 
0 

0 
0 

4 
2 

2 
2 

ADE 
ADF 
AEC 
AED 

 
Vedecké práce 

                 
                D 

0 
12 
0 
0 

0 
5 
0 
0 

0 
5 
0 
0 

 
5 
4 
3 
1 

AFD 
AFC                    

6 
0 

7 
0 

3 
1 

10 
2 

 
BDE 
BDF Odborné práce                 D 

0 
15 

0 
9 

0 
5 

 
1 
26 

BEE 
BEF                   

0 
37 

0 
2 

0 
0 

1 
0 

ACB 
FAI 
EAJ 
BAB 

Učebnica – dom. 
Redakčné práce 
Odborné preklady 
Odb. knižné pub. – 
dom. 

                
               A2 
                

0 
6 
0 
0 

0 
9 
0 
0 

0 
2 
1 
0 

1 
4 
1 
1 

 
Počet výstupov v najvyššej kategórii A1 stúpol v roku 2020 na 3 publikácie. V kategórii A2, 
ktorá je prioritou z hľadiska akreditácie, nastal taktiež zreteľnejší nárast, a to o 4 výstupy. Z 3 
evidovaných publikácií v A2 v roku 2019 evidujeme v roku 2020 7 výstupov. Najvýraznejší 
nárast je v spomínanej kategórii D (ostatné publikácie), 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 a v roku 2020 je ich až 53. V roku 2019 spísali 3 autori spolu 6 výstupov 
v kategórii B, ktorá zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska kvality a financovania vedy. V roku 
2020 spísali 2 autori 4 články, avšak so spoluúčasťou (2x 20%, 1x 45% a 1x 40%). 
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Ohlasy publikačnej činnosti 
Za rok 2020 bolo celkovo zaregistrovaných 32 ohlasov na publikačné výstupy pedagógov 
a vedecko-výskumných pracovníkov EBF UK, čo predstavuje celkový nárast o 15 ohlasov 
v porovnaní s rokom 2019 (17 ohlasov). Celkový počet ohlasov od roku 2013 do roku 2020 sa 
navýšil na 256 ohlasov. 

V kategórii citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch (o1) 
bolo zaevidovaných 6 ohlasov, teda o 4 ohlasy viac ako v roku 2019. V kategórii citácie v 
domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch (o2) bolo evidovaných 8 ohlasov, 
stav sa vzhľadom k roku 2019 navýšil o 7 ohlasov. Nárast sa prejavil aj v kategórii citácie v 
zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (o3), v ktorej bol zapísaný 
v roku 2019 len 1 ohlas a v roku 2020 3 ohlasy. Najvyšší počet, 12 ohlasov, bol zaevidovaný 
v kategórii citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (o4), ide 
o navýšenie o 4 ohlasy oproti roku 2019. V zahraničných publikáciách vyšla 1 recenzia (o5) a 2 
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 Počet 
Názov kategórie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

o1 0 1 0 0 3 1 2 6 

Citácie v 
zahraničných 
publikáciách 
registrované v 
citačných 
indexoch 

o2 0 0 0 0 1 1 1 8 

Citácie v 
domácich 
publikáciách 
registrované v 
citačných 
indexoch 

o3 8 10 9 12 11 8 1 3 

Citácie v 
zahraničných 
publikáciách 
neregistrované v 
citačných 
indexoch 

o4 13 26 35 21 4 11 8 12 

Citácie v 
domácich 
publikáciách 
neregistrované v 
citačných 
indexoch 

o5 5 1 0 4 0 2 2 1 
Recenzie v 
zahraničných 
publikáciách 

o6 3 5 1 5 6 0 3 2 
Recenzie v 
domácich 
publikáciách 

Spolu 29 43 45 42 25 23 17 32 256 
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4.5 Ostatná vedecká a odborná práca  
Členstvo v zahraničných vedeckých spoločnostiach 

• Ábel:    -Studiorum novi testamenti societas (SNTS)     

• Benka:    -Society of Biblical Literature 

• Klátik:   -člen Rady Svetového luteránskeho zväzu 

-člen skupiny Svetového luteránskeho zväzu – Committee for World 

Service 

• Nicák:   -Patristická společnost ČR 

• Valčo:                            -American Scientific Affiliation 

                                      -Srednjeevropski Raziskovalni Inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana 

                                      -European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, Austria 

                                      -Kierkegaard Circle, Toronto University, Canada 

                                      -Søren Kierkegaard Society USA, Texas Lutheran University in Texas,  

                                      USA 

                                      -Council for Research in Values and Philosophy, Catholic University of  

                                      America, Washington DC, USA 

                                      -Členstvo vo Philippine National Philosophical Research Society, INC.,  

 Manila 

• Valčová:                        -Členstvo v Council for Research in Values and Philosophy, USA 

                                      -Členstvo vo Philippine National Philosophical Research Society, INC.,  

 Manila 

                                      -Členstvo vo Srednjeevropski Raziskovalni Inštitut Soeren Kierkegaard  

 Ljubljana 

Členstvo vo vedeckých a odborných inštitúciách 

• Ábel:    -Slovenská biblická spoločnosť – Teologická komisia NZ 

   -Štúrova spoločnosť (člen predsedníctva) 

• Filo:    -Prezídium Matice slovenskej 

• Gažík:    -Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave  

-člen Rady pre kvalitu EBF UK 

• Horňanová:   -Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku  

   -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  
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• Nicák   -Slovenská orientalistická spoločnosť, Slovenská akadémia vied 

• Šaray:    -Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov 

• Valčo:   -Spolok slovenských spisovateľov 

                                      -Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, Ministerstvo  

                                        investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

• Valčová:                         -Central European Research Institute of Søren Kierkegaard, FF UKF 

                                      -členstvo v Ústredí slovenskej kresťanskej inteligencie 

                                      -členstvo v Rade pre kvalitu UK v Bratislave  

Členstvo v redakčných radách a práca vo vedeckých a odborných časopisoch 

• Ábel:    -Redakčná rada, 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    

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

• Nicák:    -Predseda Redakčnej rady, Testimonia theologica 

-zastupovanie ako Editor-in-chief, Testimonia theologica 

• Turčan:   -Editor, Testimonia theologica 

• Valčo:                            -Bogoslovni Vestnik 

                                      -Konštantínove listy 

                                      -Theologos: Theological Revue 

                                      -Studia Ecologiae et Bioethicae 

• 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 

-Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku 

-Školský výbor BAS 
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• Jurík:    -Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku 

• Valčo:   -Vieroučný výbor ECAV na Slovensku 

-Komisia pre kaplánske skúšky 

-Komisia pre farárske skúšky 

• Valková-Krišťáková:  -Výbor cirkevnej hudby BAS 

Členovia komisií a oponentúry – zahraničie 

• Ábel:   -HTF UK v Prahe 

-ETF UK v Prahe 

-Členstvo v komisii pre Humanitné a spoločenské vedy Univerzity  

Karlovej v Prahe, pre hodnotenie projektov 

• Valčo:   -Andhra University, Visakhapatnam, India 

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: 
 –predstavenie a prezentácia činnosti pracoviska Katedry Novej zmluvy. 

Prezentácia bola publikovaná v časopise Naša univerzita, č. 2 
(2020/2021: 46-49). 

GAŽÍK: 
 –participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK 

o teológii J. A. Komenského pri 350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu 
pandemickej situácie sa nekonala. 

 
HANUS: 

–participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK 
o teológii J. A. Komenského pri 350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu 
pandemickej situácie sa nekonala. 

 
HORŇANOVÁ: 
25.05.    –„Mlieko a med“, 70. výročie nezávislosti Štátu Izrael, livestream, 
   organizátor ICEJ na Slovensku, medzi rečníkmi bola pozvaná aj doc.  
   Horňanová predniesť príspevok 
23.08.   –Rozhovor pre Aktuality.sk „Byť matkou a farárkou je náročné“ 
 
 
JURÍK:  –participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK 

o teológii J. A. Komenského pri 350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu 
pandemickej situácie sa nekonala. 

 
KMEC: 
10.11.   –popularizačná aktivita (prezentácia štúdia na EBF UK na online veľtrhu 
   Gaudeamus 2020)  
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NICÁK: 
–vytvorenie projektu Duchovného poradenstva na EBF UK počas 
pandemickej situácie COVID-19 

 –vytvorenie fakultného Newslettera – Tower 
 –videopozvánka k štúdiu na EBF UK – Srdce pre vzdelávanie (ECAV) 
 –vytvorenie statusu študentských ambasádorov 
 –PR EBF UK: propagácia projektom Študenti študentom, spravovanie 

fakultného účtu: Instagram, FB, Twitter a Youtube, videoprezentácia 
štúdia na EBF UK pre stredoškolských študentov z Japonska 
–participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK 
o teológii J. A. Komenského pri 350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu 
pandemickej situácie sa nekonala. 

02.02. –Diskusia v spravodajskej televízii TA3: Kresťania v Iráne 
17.02. –Cirkev a politika: kadiaľ vedie akceptovateľná hranica, Blog UK na 

Denníku N 
25.03.–01.04. –organizácia výstavy Holokaust, Ruské centrum vedy a kultúry, 

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR 
29.06. –UK v prvej línii: Ako čeliť izolácii, strachu a neistote?, video 
06.11. –Káva o 9tej: Na lodi bez plachiet, koexistencia islamu a kresťanstva, 

prednáška 
18.11. –11. Deutscher Syrologentag, Uni Halle, príspevok na online vedeckej 

konferencii. 
22.12. –Vianočná rapsódia, Blog UK na Denníku N 
December –EBF UK a ECAV s Vami – 2 online duchovné zamyslenia, video 
 
VALČO: 

–participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK 
o teológii J. A. Komenského pri 350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu 
pandemickej situácie sa nekonala. 

  
VALČOVÁ: 
Marec – Jún  –práca na preklade Malého katechizmu Dr. Martina Luthera do 

súčasného slovenského jazyka (na žiadosť GP) 
–participácia na príprave vedeckej konferencie na pôde EBF UK 
o teológii J. A. Komenského pri 350. výročí jeho úmrtia, z dôvodu 
pandemickej situácie sa nekonala. 
 

 
Technická koordinácia dištančného vzdelávania na EBF UK 

Zamestnancom EBF UK bola v roku 2020 poskytovaná technická koordinácia dištančného 
vzdelávania a technická podpora dištančného vzdelávania v rámci používania nástrojov online 
vzdelávania (MS Teams etc.). Za účelom nevyhnutného zabezpečenia kvality dištančného 
vzdelávania a jej plynulého nastavenia pomáhal prodekan pre vedu, zahraničné styky a rozvoj 
fakulty (Nicák) s koordinovaním a technickou podporou, ktoré sa poskytovali osobnou, ale 
i dištančnou formou (v závislosti od aktuálnych protiepidemiologických podmienok). Základné 
informácie, podklady, návody, linky na výučbové nástroje, odporúčania pre efektívne 
samoštúdium a videotutoriály boli zabezpečené na oficiálnej stránke EBF UK, na ktorej bola 
zriadená špeciálna sekcia nesúca názov: Výučba na EBF UK a COVID-19. V rámci aplikácie 
MS Teams boli založené dve pracovné skupiny, pre študentov a zamestnancov, na ktorých sa 
poskytovala online podpora dištančného vzdelávania. 
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Link: https://fevth.uniba.sk/studium/vyucba-na-ebf-uk-a-covid-19/vyucba-na-ebf-uk-a-covid-19/ 

 
 

Duchovné poradenstvo na EBF UK 
EBF UK sa v rámci celouniverzitného projektu #univerzitakona zapojila do poskytovania 
pomoci študentom a zamestnancom UK. Duchovné poradenstvo poskytované online formou 
založil prodekan pre vedu (Nicák) ako priamu reakciu na vzniknutú pandemickú situáciu 
a s ňou spojenými obavami a strachom z nepredvídateľného rozširovania COVID-19. 
Informácie o duchovnom poradenstve na stránke EBF UK boli dostupné už dňa 02.04.2020. 
Duchovné poradenstvo je určené aj pre nekresťanov, neevanjelikov a je poskytované 
prostredníctvom aplikácie Skype, MS Teams, e-mailom alebo telefonicky. Do duchovného 
poradenstva sa z radov zamestnancov a študentov zapojili (abecedne): Filo, Kmecová, Peres, 
Nicák, Šimková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Univerzita Komenského vytvorila logá k jednotlivým formám pomoci, ktoré UK poskytuje. Na 
obrázku je znázornené logo duchovného poradenstva EBF UK. 
 

Link na stránke UK: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/univerzita-kona/ 
Link na stránke EBF UK: https://fevth.uniba.sk/sluzby/duchovne-poradenstvo/ 

 
 

Newsletter EBF UK – Tower 
Za účelom informovania zamestnancov, študentov a širokej verejnosti a plánovaných 
aktivitách, konferenciách, sympóziách, letných teologických akadémiách, online dňoch 
otvorených dverí, nových publikáciách a z dôvodu zvýšenia kvality poskytovania 
informovanosti o aktuálnom živote na EBF UK založil prodekan pre vedu (Nicák) v roku 2020 
Newsletter – Tower. Inšpirácia spojená so vznikom názvu fakultného newslettera je 
predovšetkým prepojená s najvýznamnejším externým architektonickým prvkom EBF UK, 
ktorým je modrá veža s krížom. Tento neprehliadnuteľný prvok sa zároveň stal súčasťou 
neoficiálneho fakultného loga, prostredníctvom ktorého sme sa v posledných rokoch zapísali 
do vizuálnej pamäte akademického a cirkevného života doma i v zahraničí. Názov by chcel 
čitateľa*ku podnecovať k duchovnému zamysleniu nad veršom: „Hospodinovo meno je pevná 
veža“ (Prís18,10).  
 

Link na stránke EBF UK: https://fevth.uniba.sk/media/newsletter-ebf-uk-tower/ 
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Testimonia theologica 

Testimonia theologica predstavuje vedecký teologický časopis EBF UK, ktorý vychádza 2x 
ročne. Publikovanie je možné v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku. 
Príspevky sú hodnotené 2 anonymnými recenzentami, ktorí na základe posudku vyhodnocujú 
kvalitu doručených príspevkov do edičnej rady. Úspechom fakultného časopisu Testimonia 
theologica je získanie DOI. Novú vizualizáciu obálky a formát príspevkov pripravil prodekan 
pre vedu (Nicák). Na tvorbe časopisu sa podieľa edičná rada, technický editor (Svoboda), 2 
jazykoví editori (Wojtkowiak, Drobena), 2 editori (Batka, Turčan), editor-in-chief (Belanji 
Biela) a chairman of the editorial committee (Nicák). 
 

Link: https://fevth.uniba.sk/veda/testimonia-theologica/ 
 
 
4.7 Prezentovanie štúdia evanjelickej teológie a EBF UK (výber): 
 

Dni otvorených dverí, veľtrhy, akademické a cirkevné podujatia  
–Február 2020 - Mesiac otvorených dverí na EBF UK 
–Roadshow Kam na vysokú  
–Profesia days 
–Online DOD 
–Gaudeamus online 
–Studuj.to CZ online 
–Ukrajina Study Abroad Online 
 

Médiá 
–aktualizácia stránky EBF UK 
–tvorba moderného PR – Facebook, Instagram, Youtube, Twitter 
–propagácia štúdia, aktivít a publikácií na sociálnych sieťach UK a EBF UK 
–príspevky v univerzitnom časopise UK – Naša univerzita  
–propagácia štúdia na stránke ECAV, ako i na Youtube a Instagrame ECAV 
–štúdie v Cirkevných časopisoch 
 

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

Výstavy 
–Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana. Ruské centrum vedy a kultúry, Veľvyslanectvo 
Ruskej federácie v SR 
 
 
5. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY  
 
EBF UK systematicky rozširuje, posilňuje a prehlbuje svoje medzinárodné kontakty a aktivity 
v rovine bilaterálnej i multilaterálnej, pričom aktívne reaguje na súčasné trendy v európskom 
vzdelávacom priestore, čo v roku 2020 dokazuje predovšetkým organizačné zapojenie sa do 
európskeho projektu ENLIGHT, ktorý predstavuje alianciu 9 európskych univerzít. 
 
5.1 Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 
Na základe bilaterálnych zmlúv sa uskutočňuje recipročná výmena pedagógov, vedecko-
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výskumných pracovníkov, doktorandov, študentov a THP pracovníkov, pričom sa posilňuje 
zároveň spolupráca na akademickej úrovni za účelom získania zahraničných vedeckých grantov 
(H2020, ERC).  

Fakulta disponuje od roku 2018 spolu 26 medzinárodnými zmluvami 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. Nové zmluvy sa už neuzatvárali z dôvodu končiacej platnosti 
prebiehajúcej mobility Erasmus+. 

Počas ZS 2020 na EBF UK študovala v rámci programu Erasmus+ 1 zahraničná študentka 
z Atén (1 semester), pričom 2 študenti z EBF UK absolvovali zahraničnú Erasmus+ mobilitu 
vo Varšave (1 semester). Výmenné študijné pobyty prostredníctvom programu Erasmus+ 
prebiehali počas pandemickej situácie COVID-19. Forma štúdia sa po ich príchode na 
zahraničnú partnerskú univerzitu stala dištančnou. 
 

Kompletný zoznam Erasmus+ zmlúv v roku 2020: 
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.Evvangélikus Hidttudományi Egyetem  https://uni.lutheran.hu/ 
5.Facoltà Valdese di Teologia v Ríme    http://facoltavaldese.org/it 
6.Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg https://www.fau.de/ 
7. Friedrich-Schiller-Universität in Jena   https://www.uni-jena.de/ 
8.Georg-August-Universität Göttingen   https://www.uni-goettingen.de/ 
9.Chrzieścijanska Akademia Teologiczna w Warszawiehttps://chat.edu.pl/o-akademii/  
10.Itä-Suomen yliopisto (Uni. of Eastern Finland)  http://www.uef.fi/en 
11. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích https://www.jcu.cz/ 
12.Justus-Liebig Universität Giessen   https://www.uni-giessen.de/index.html 
13.Katholieke Universiteit Leuven    http://theo.kuleuven.be 
14.Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  https://www.uni-halle.de/ 
15.Norwegian School of Theology   https://www.mf.no/en 
16.Tartu Ülikool (University of Tartu)    https://www.ut.ee/en 
17.Universität Hamburg     https://www.uni-hamburg.de/ 
18.Universität Leipzig     https://www.uni-leipzig.de/ 
19.Universität Salzburg     https://www.uni-salzburg.at 
20.Universität Rostock      http://www.theologie.uni-rostock.de/ 
21.Universität Wien     https://www.univie.ac.at/ 
22.University of Zagreb     https://www.kbf.unizg.hr 
23.Univerzita Karlova v Praze    https://cuni.cz/UK-1.html 
24.Univerza v Ljubljani (University of Lljubljana)  https://www.uni-lj.si/eng/ 
25.Univerzita Palackého v Olomouci    https://www.cmtf.upol.cz 
26.Westfälische Wilhelms-Universität Münster   https://www.uni-muenster.de/ 

 
V roku 2020 sa nadviazali 3 nové zahraničné kontakty s perspektívou budúcej spolupráce 
s teologickými fakultami v Berlíne, Bethel a Bochum (Nemecko). Vzájomné kontakty boli 
obmedzené výlučne na e-mailovú komunikáciu, pričom sa plánujú v nasledovnom roku aj 
vzájomné návštevy a vytvorenie plánu spolupráce. Vzhľadom na historické prepojenie EBF UK 
a nemeckých teologických fakúlt sa dlhodobo rozvíja spolupráca s nemeckými partnermi, ktorí 
sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných vedeckých konferencií organizovaných EBF UK. 
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Zoznam zahraničných partnerov v rámci Erasmus+ mobility podľa krajín: 
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 

 
 
Okrem Erasmus+ mobility EBF UK pravidelne sprostredkuje študentom informácie o aktuálne 
zverejnených štipendiách (Facebook, Instagram, fakultný E-mail) a ponúka svoje kontakty za 
účelom propagovania zahraničného štúdia cez viaceré štipendijné programy: 
 

Akcia Rakúsko-Slovensko 
Centro Melantone – Ekumenický rok v Ríme 
DAAD 
DNK/LWB 
Ekumenický semester v Sibiu/Hermannstadt 
Grundtvig 
Gustav-Adolf-Werk štipendium 
Humboldt Stiftung 
Národný štipendijný program 
OEAD 
SAIA 

 
 

Medzinárodný projekt ENLIGHT 
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského sa v roku 2020 organizačne zapojila 
aj do novovytvoreného medzinárodného projektu ENLIGHT. 
 
ENLIGHT predstavuje skratku anglického názvu projektu „European university Network to 
promote equitable quality of Life, sustaInability and Global engagement through Higher 
education Transformation“ (Európska univerzitná sieť na podporu rovnoprávnej kvality života, 
udržateľnosti a globálnej angažovanosti prostredníctvom transformácie vysokoškolského 
vzdelávania). 
 
Projekt ENLIGHT združuje 9 európskych výskumne zameraných univerzít z Belgicka, 
Estónska, Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka, Slovenska, Španielska a Švédska. 
Zámerom projektu európskeho významu s globálnym presahom je odpovedať na aktuálne 
spoločenské výzvy a dosahovať udržateľnosť vývoja a komunitného života. Zámerom projektu 
je transformácia európskeho vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom výraznejšieho 
zdieľania vedomostí, schopností a inovatívneho potenciálu, projekt integruje systém 
európskych univerzít, zabezpečuje mobilitu študentov a zamestnancov, prepája štruktúry 
kvality, zabezpečuje medzinárodný presah a angažuje sa globálne, a napokon získava talenty 
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a investície do výskumnej infraštruktúry. 
 
Súčasťou projektu je 9 európskych univerzít: 
 

Georg-August-Universität Göttingen 
Ghent University 
National University of Ireland, Galway 
Universidad del Pais Vasco 
Université Bordeaux 
University of Groningen 
University of Tartu 
University of Uppsala  
Univerzita Komenského 

 
Projekt ENLIGHT sa špecializuje na vývoj modelov a metodík pre vzdelávanie a výskum 
predovšetkým v 5 výzvach: 
 

1. Health and well-being 
2. Digital revolution and Impact of digitalisation 
3. Climate change 
4. Energy and Circular economy 
5. Equity 

 
Pracovná a organizačná štruktúra projektu ENLIGHT sa člení na 5 „pracovných balíkov“ (work 
packages). EBF UK sa aktívne zapojila do významného projektu ENLIGHT aj organizačne a je 
zastupovaná prodekanom pre vedu, zahraničné styky a rozvoj fakulty (Nicák), ktorý je hlavným 
zástupcom WP5 za Univerzitu Komenského. Úlohy „pracovného balíka 5“ (WP5) sú stručne 
načrtnuté nižšie. Vzhľadom na prepojenie projektovej spolupráce WP5 s WP2 je aj tento 
„pracovný balík 2“ opísaný obsiahlejšie ako ostatné „pracovné balíky“.  
 

WP1 - A Common Quality Approach 
Rozvíja kultúru kvality prostredníctvom spoločného prístupu kvality, ktorý umožňuje 
automatické uznávanie študijných pobytov v rámci ENLIGHT ako základu európskeho 
univerzitného systému. 
 

WP2 - Knowlegde Creation 
Vypracováva metodiku spoluvytvárania (regionálni aktéri VŠ), definuje špecifické 
kompetencie a vedomostné zručnosti, ktoré študenti potrebujú, aby zvládli definované výzvy. 
WP2 zakladá ENLIGHT Think-tank (prepojenie kľúčových odborníkov, zdrojov a 
najaktuálnejších výskumných skúseností a praxe), Doctoral Network, ENLIGHT Living Labs 
(v Regional Academies sa budú organizovať workshopy ENLIGHT Living Lab založené na 
výzvach, ktoré spoja interdisciplinárne skupiny študentov, akademikov, vlád, občanov, 
podnikateľov) etc. Stelesňuje prepojenie medzi deviatimi regionálnymi akadémiami (WP5). 
 

WP3 - Broader Competencies  
Podporuje všeobecné schopnosti a globálnu angažovanosť študentov a vytvára know-how na 
začleňovanie jazykových preklenovacích schopností, povedomia o rozmanitosti, líderských 
schopností a podnikateľských schopností do učebných osnov. 
 

WP4 - Innovative Tools 
Vypracováva štrukturálny a technický rámec pre inkluzívnu, plynulú a ekologickú mobilitu a 
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poskytuje nástroje na flexibilné vzdelávanie. 
 

WP5 - Global Outreach Tools 
Vypracováva modely štrukturálneho dialógu s miestnymi, európskymi a svetovými 
zúčastnenými stranami. Cieľom je vytvoriť efektívnu štruktúru partnerstva so zainteresovanými 
stranami v regionálnom sociálno-ekonomickom prostredí (Regional Academies) a so 
strategickými európskymi (European Dialogues) a mimoeurópskymi partnermi (Global 
Dialogues) s cieľom maximalizovať náš globálny dopad. Spolupráca v oblasti priorít 
vzdelávania, výskumu a inováciách. 
 

WP6 - Impact Assessment 
Vypracováva komplexnú metodiku na meranie vplyvu kompetenčného rámca ENLIGHT na 
študentov a ich sociálno-ekonomické prostredie. 
 
Rozvoj projektu ENLIGHT sa vzťahuje na obdobie do roku 2030, v ktorom by malo byť 
dovŕšené dosiahnutie požadovanej kvality, medzinárodného dosahu a globálnej angažovanosti 
na základe aktuálneho plánovania, aby sa ENLIGHT projekt mohol stať vzorom a modelovým 
príkladom pre transformáciu vysokého školstva v Európe. 
 
5.2 Zahraničné hosťovské celofakultné prednášky (pandémia COVID-19) 
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu ochorenia COVID-19 sa nemohli uskutočniť 
pravidelné hosťovské prednášky na pôde EBF UK. Plánované hosťovské prednášky na rok 
2020 boli z toho dôvodu zrušené a preložené na obdobie prezenčnej výučby, keďže pozvaní 
hostia uprednostnili prezenčnú formu.  

Zahraničnou hosťovskou prednáškou dopĺňajúcou väčšinu domácich hosťovských 
prednášok v roku 2020 bola očakávaná prednáška ThLic. Jaroslava Franca, Th.D. z 
Cyrilometodějskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na tému: „Křesťan ve 
světě islámu: biblista Alois Musil (1868-1944)“. 
 
Zahraničných hosťovských prednášok v roku 2019 bolo spolu 6, prof. Körtner (Uni Wien), 
prof. Leppin (Uni Tübingen), prof. Halík (Uni Praha), doc. Halama (Uni Praha), Dr. Kranát 
(Uni Praha), Dr. Suleiman (Uni Beni Suef). Z toho dôvodu sa v roku 2020 plánoval väčší dôraz 
na domáce hosťovské prednášky, ktoré sa napokon pre pandémiu nemohli uskutočniť.  
 
5.3 Zahraničné výskumné pobyty, zahraničné pracovné cesty a medzinárodné aktivity 
zamestnancov fakulty (výber): 
Pracovné výskumné cesty prispievajú zároveň aj k budovaniu interinštitucionálnych vzťahov, 
napomáhajú k poznaniu kontextu pedagogickej a vedeckej práce v kontexte legislatívneho 
prostredia navštívených krajín, vedú k príprave a organizácii spoločných akademických 
podujatí, rozvoja spolupráce v oblasti výskumu a hľadania nových partnerstiev s teologickými 
fakultami v Európe. 
 
 
ÁBEL:  
Kontinuálne 2020  –editorské práce na príprave a vydaní konferenčného zborníka 

Israel and the Nations: Paul's Gospel in the Context of Jewish 
Expectation. Lanham/Boulder/New York/London: Lexington 
Books/Fortress Academic, 2021 (očakávané v mesiaci 
február/marec). 
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31.07.  –online účasť na videokonferencii predsedníctva SNTS. Téma: 
riešenie aktuálnej situácie vo vzťahu k plánovanej a odloženej 
výročnej konferencie v Ríme, plány a zámery spoločnosti do 
budúceho obdobia. 

Júl  –v rámci členstva v SNTS (Studiorum Novi Testamenti 
Societas). Online diskusia v rámci výročnej konferencie SNTS 
v Ríme, ktorá bola v prezenčnej forme v dôsledku pandémie 
odložená. 

 
BENKA:  
17.02.–21.02. –výskumno-študijný pobyt, Fachbibliothek Theologie, 

Evangelisch-theologische Fakultät, Universität Wien a 
Hauptbibliothek, Universität Wien v rámci projektu APVV-16-
0330 s názvom „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v 
čase stretu a dialógu kultúr“. Práca na téme:  recepcia 
starozmluvnej knihy Nahum v odborných a vedeckých 
časopisoch, najnovšie exegetické komentáre k Starej zmluve, 
problematika massa ako literárneho žánru prorockej literatúry v 
Hebrejskej Biblii (v knihách Izaiáš, Zachariáš a Nahum). 

 
JURÍK: 
13.–18.09. –Erasmus+ Staff Mobility for Training v Prahe, na Univerzite 

Karlovej, Evangelickej teologickej fakulte, ČR (mobilita pre 
administratívnych pracovníkov) 
–výskum v Archíve Českobratskej cirkvi evangelickej, pramenné 
materiály k výskumu v oblasti hymnológie (Karlsbergov 
kancionál, Závorkov kancionál, Šamotulský kancionál a iné). 

 
KMEC: 
14.12. –referát na online doktorandskom kolokviu Žitá víra a 

institucionální církev, organizované HTF UK v Prahe. 
 
NEŠTINA: 
15.11. – 20.11. –výskumný pobyt, Evangelická teologická fakulta, Univerzita 

Karlova v Praze, Katedra filozofie, ČR. 
–plánovanie organizácie ďalšieho česko-slovenského 
filozofického sympózia. 
 

NICÁK: 
Kontinuálne –európsky projekt ENLIGHT, koordinátor WP5 za Univerzitu 

Komenského. Vytvorenie regionálnej akadémie UK. 
 –koordinácia Erasmus+ mobility, nadväzovanie nových 

kontaktov: Berlín, Bethel, Bochum. 
–koordinácia prezentácie štúdia na EBF UK na zahraničných 
online veľtrhoch s vlastnou účasťou pre študentov z Japonska. 
Príprava reprezentatívnej PowerPoint prezentácie v anglickom 
jazyku aj pre budúce veľtrhy. 
–vytvorenie anglickej verzie hlavnej stránky EBF UK spolu 
s webmasterom fakulty (V. Svoboda) 
–editorské práce zahraničného vedeckého zborníka z konferencie 
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k 100. jubileu EBF UK, Theologie: Dienst und Notwendigkeit 
(Münster: Lit Verlag). 

18.12.2020 –prednáška na vedeckej konferencii, Poetic Description of 
Natural Disasters in the East Syriac Wardā Hymnological 
Collection, 11. Deutscher Syrologentag, Halle (online). 

 
VALČO 
01.09. – 30.11. –výskumný pobyt v rámci grantovej schémy „OP VVV č. 

02_18_053 „Mezinárodní mobilita výzkumných,  technických a 
administrativních pracovníků na Univerzitě Karlově“, reg. č. 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 18_053/0016976“ a projektu s názvom 
„Migration and the Future Religious Map of Europe: Ethical and 
Social Impact and Religious Determinants.“ Výskumné miesto 
bolo projektom dotované od 01.09.–30.11.2020. Spolupráca vo 
výskume, organizovaní akademických podujatí a publikovaní 
pokračuje aj v roku 2021. 

04.10.–31.07.  –Vedecké štipendium na Poľskom inštitúte pre pokročilé štúdie 
(PIASt) Poľskej akadémie vied vo Varšave v Poľsku. Téma 
výskumu: Miesto a úloha náboženstva a medzináboženského 
dialógu v sekulárnej spoločnosti: Porovnávacia štúdia o situácii v 
Poľsku a na Slovensku. 

Jeseň 2020 –Externý expertný hodnotiteľ vedeckých projektov Slovinskej 
výskumnej agentúry v Ljubljane. Spolupráca s touto výskumnou 
agentúrou začala už v roku 2016. Posudzované návrhy projektov: 
(1) „Emotions in Different Genres of the Old Testament“; (2) 
„Outlining an Extended Cognitive Theory of Emotions in the 
Context of a Theology of Emotions: Bodily Sensations, 
Cognition and Morality“; (3) Remember the poor! (Gal 2:10) 
Poverty as a Challenge of Modern Theology. 

Jeseň 2020 –Externý expertný hodnotiteľ vedeckých projektov pre Poľský 
inštitút pokročilých štúdií (PIASt), Poľskej akadémie vied vo 
Varšave. V prvom kole posudzoval výskumné projekty troch 
uchádzačov o miesto „Senior Research Fellow“ na PIASt. 

Jeseň 2020 –Vypracovanie expertného hodnotiteľského posudku pre 
European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 
v rámci schémy „Strategy Report on Research Infrastructures 
ROADMAP 2021.“ Posudzovaný projekt mal názov: „Religious 
Studies Infrastructure: tools, innovation, experts, connections and 
centres“. 

Október 2020 –Hosťujúci Research Fellowship, Kazan Federal University, 
Institute of Psychology and Education, 18 Kremlyovskaya Str 
420008, Kazan, Rusko. 

 
VALČOVÁ 
03.01.–12.01. –Vietnam Academy of Social Sciences, Institute of Philosophy, 

59 Lang Ha street, Ba Dinh district, Hanoi Vietnam – 
medzinárodná vedecká konferencia s názvom: „Current 
perspectives on the interplay between philosophy, ethics and 
education“, prednáška s názvom: Philosophy of Education in 
Conteporary Context, the maning of education in the 21st century 
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16.01.–18.01. –Philippine National Philosophical Research Society, Societas 
Ethica Philosophica, Cebu, Philippines – John Paul II. Centennial 
International Conference: Celebrating the Life and Thoughts of 
John Paul II: The Man and Saint who Transformed the Modern 
World, prednáška: Reception and application of John Paul II’s 
anthropology in Slovakia during his pontificate 

01.09–30.09. –aktívna účasť na projekte PROGRES Q05, Husitská teologická 
fakulta UK Praha. 

10.11. –vyžiadaná online prednáška: Ethics in the University Space, 
strategies for maximizing the educational quality, Ovidius 
University of Constanta, Rumunsko. 

 
 
6. KNIŽNICA EBF UK 
 
Knižnica EBF UK v kalendárnom roku 2020 neprešla žiadnou personálnou zmenou 
a organizačne aj naďalej stále spadá pod prodekana pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a 
rozvoj fakulty, Mgr. Maroša Nicáka, Dr. theol. Knižnica má troch pracovníkov, ktorí 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 má na 
starosti 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 EBF UK. Mgr. Marek Neština PhD. má na starosti 
evidenciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov EBF UK. 

Za rok 2020 bol ročný prírastok 924 knižničných jednotiek. Z toho bolo prostredníctvom 
bežných nákupov a nákupov z financií vyčlenených z grantov pedagogických alebo vedeckých 
pracovníkov zakúpených 173 publikácií. 751 publikácií bolo získaných prostredníctvom darov 
od súkromných osôb alebo príbuzných inštitúcií. V uplynulom roku sa knižnici nepodarilo 
uskutočniť výmenu publikácií s inou inštitúciou, čoho dôvodom bola pretrvávajúca pandémia 
COVID-19. Na celkový nákup literatúry bolo vynaložených 13.873€. Z reprografických služieb 
knižnice bol získaný príjem 490€.  

Súčasný celkový počet knižničných jednotiek vo fonde predstavuje 41.469 knižničných 
jednotiek vrátane periodík a záverečných prác. V roku 2020 sa podľa štatistických výkazov 
uskutočnilo 4.262 výpožičiek. Z tohto počtu bolo 3.805 absenčných a 457 prezenčných 
výpožičiek. Počet aktívnych registrovaných používateľov knižnice je 154. Počet registrovaných 
používateľov mimo EBF UK je 66. Fyzický počet návštev knižnice bol 3.952 a prostredníctvom 
webovej stránky knižnice bol počet virtuálnych návštevníkov 1.438. 

Počas roku 2020 sa už tretí rok pokračovalo vo fyzickom triedení nazhromaždených 
publikácií z darov a pozostalostí. Aktívnym triedením sa podarilo prebrať približne 30 
prepraviek s knihami a následne ich roztriediť. Po následnom roztriedení sa buď začlenili do 
fondu knižnice alebo sa ponúkli príbuzným knižniciam a pracovníkom, prípadne študentom 
fakulty EBF UK. Počas triedenia prepraviek s knihami boli objavné a vytriedené aj staršie 
knihy do roku 1918, ktoré boli presunuté do špeciálne vyčleneného fondu knižnice. Vzhľadom 
na vzniknutú situáciu s pandémiou COVID-19 a úplnému uzatvoreniu knižnice, sa tomuto 
triedeniu a spracovaniu venovala len vedúca knižnice. V nadväznosti na predchádzajúci rok, sa 
naďalej pokračovalo v odbornom čistení kníh, ale i regálov a priestorov knižnice. Všetky 
zistené nedostatky a poškodenia boli následne opravené. Počas úprav knižnice boli objavené aj 
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chybne uložené publikácie, ktoré boli vo fonde knižnice evidované ako straty. V mesiacoch 
november a december knižnica pristúpila k zväzovaniu starších ročníkov periodík z priestorov 
študovne. Zviazané periodiká boli následne presunuté do skladu v knižnici a duplicitné čísla sa 
ponúkli na darovanie používateľom knižnice. Do knižnice pribudlo prostredníctvom daru 
v uplynulom roku 56 prepraviek kníh, ktoré sa však ešte nezačali triediť. 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou COVID-19 a pristúpeným opatreniam, 
bola knižnica nútená poskytovať svoje služby hlavne v elektronickej podobe. Pedagógom, 
vedeckým pracovníkom, ale aj študentom, začala vo veľkom množstve zasielať 
prostredníctvom e-mailov naskenované časti z kníh a periodík, ktoré potrebovali k výskumnej 
činnosti, výučbe alebo k štúdiu. Prostredníctvom elektronických referenčných služieb bol tento 
dopyt zodpovedaný v 415 prípadoch. 

V letných mesiacoch sa podarilo zabezpečiť výmenu žalúzií v časti priestorov knižnice 
a počas mesiaca december sa podarilo zabezpečiť nový koberec do priestorov študovne. 
Študovňa zároveň prešla malou reorganizáciou a snaží sa tak využiť svoj priestorový potenciál 
aj pre využitie do budúcna. Je potrebné byť čo najviac ústretovými voči používateľom knižnice 
a ich potrebám a zabezpečovať im príjemné pracovné prostredie k štúdiu. 
 
 
 
V Turku, dňa 08.11.2021, 
 
 
       Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 
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