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1  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ŠTUDENTI 

 

 EBF UK v Bratislave je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, najlepšej a najväčšej 

univerzity na Slovensku, avšak aj na nás dolieha šíriaci sa celoslovenský trend poklesu záujmu 

o štúdium v oblasti humanitných vied, ktorý už i tak dosahuje veľmi nízke hodnoty.  

 EBF UK v Bratislave v procese akreditácie v roku 2009 získala práva na uskutočňovanie 

celkovo 9 programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, ktoré realizuje doposiaľ.  

 Rovnako ako všetky vysoké školy, aj my sme v priebehu roka 2014 museli pripraviť  

a do stanoveného termínu odovzdať podklady pre komplexnú akreditáciu. Akreditačná komisia,  

ako poradný orgán vlády Slovenskej republiky, nastavila prísnejšie pravidlá, ktoré sa dotýkajú 

napríklad veľkosti pracovných úväzkov pedagógov či kritérií pri inaugurácii a habilitácii. Komplexná 

akreditácia teda zhodnotila vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť 

vysokej školy aj fakulty, ako aj jej personálne, technické či informačné podmienky. Výraznou 

zmenou oproti predchádzajúcej akreditácii študijných programov na EBF UK v Bratislave roku 2009, 

je podanie žiadosti o akreditovanie dvoch nových študijných programov  

v anglickom jazyku, a to spojeného magisterského študijného programu evanjelická teológia  

v študijnom odbore evanjelická teológia a taktiež doktorandského študijného programu evanjelická 

teológia v študijnom  odbore evanjelická teológia.  

 S radosťou konštatujeme, že Akreditačná komisia vo svojich záveroch z komplexnej 

akreditácie Univerzity Komenského v Bratislave potvrdila zaradenie Univerzity Komenského  

v Bratislave aj naďalej medzi univerzitné vysoké školy a konštatovala, že plní svoj dlhodobý zámer 

a má vhodný vnútorný systém kontroly kvality. Na základe vyjadrení Akreditačnej komisie boli EBF 

UK v Bratislave v zmysle rozhodnutia č: 2015-18766-15A0 zo dňa 30. 10. 2015 priznané práva 

udeľovať zodpovedajúci akademický titul absolventom v doposiaľ uskutočňovaných bakalárskych, 

magisterských a doktorandských študijných programoch ako i nových študijných programoch. 

 V hodnotení kvality vzdelávania dosiahla EBF UK v odbore EVT hodnotenie „A-“  

a v odbore pedagogika hodnotenie „C“. Vzhľadom na vek garantov bola fakulte akreditácia udelená 

len na 5 rokov. Najdôležitejšou strategickou úlohou pre fakultu je začatie nových inauguračných 

konaní pre získanie profesorov v odbore EVT.  

 Vzhľadom na doručenie rozhodnutia o priznaných právach na reakreditované  

a novoakreditované študijné programy až koncom roku , EBF UK v Bratislave prijímala študentov  

do všetkých študijných programov v zmysle platnej legislatívy a pôvodne priznaných práv  z roku 

2009. 

 Celkový prehľad študijných programov, na ktoré fakulta prijímala v akademickom roku 

2015/2016 uchádzačov je nasledovný: 

Bakalárske štúdium (I. stupeň): 

• učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, 

 nemeckého  jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky a psychológie – program  

 uskutočňuje fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, 3-ročnýštudijný program, 

 denná forma štúdia, 

• evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, 3-ročný študijný program, denná  

a externá forma štúdia. 
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Spojené magisterské štúdium (I. a II. spojený stupeň): 

• evanjelická teológia – 5-ročný študijný program, denná forma štúdia. 

Magisterské štúdium (II. stupeň): 

• učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, nemeckého 

jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky – programy uskutočňuje fakulta v spolupráci 

s Pedagogickou fakultou UK, 2-ročný študijný program, denná forma štúdia . 

• evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci – 2-ročný študijný program, 

 denná a externá forma štúdia. 

Doktorandské štúdium (III. stupeň): 

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

 

1.1  Študenti 

 

 Záujem o štúdium na EBF UK v Bratislave v bakalárskom, spojenom magisterskom  

a magisterskom stupni štúdia vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo  

na akademický rok 2015/2016 na fakultu 37, t.j. o 8 menej ako vlani. Prijímacie konanie prebehlo na 

EBF UK dňa 29. 6. náhradný termín bol 28. 8. Kritéria pre prijatie a podmienky prijatia na EBF UK 

v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 boli schválené AS EBF UK dňa 24. 6. 2014.  

 Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium v akademickom roku 

2015/2016 nepresiahol kapacitné možnosti fakulty, vydal dňa 29. 5. 2015 dekan fakulty Oznámenie 

o zrušení prijímacej skúšky v akademickom roku 2015/2016. Na základe uvedeného oznámenia boli 

všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky v zmysle § 56 ods. 1 a 2 zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s čl. 48. ods. 8 Vnútorného predpisu č. 3/2011 Smernica dekana EBF UK, Štatút 

EBF UK prijatí na štúdium v nižšie uvedených študijných programoch, bez prijímacej skúšky, t.j. na 

základe predložených dokladov o predchádzajúcom požadovanom ukončenom vzdelaní.  

 Fakulta spolu prijala 37 prihlášok na prijímacie pohovory na nižšie uvedené bakalárske 

a magisterské študijné programy:  

I. stupeň štúdia: 

• 3 - učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii, denná forma,  

• 6 - evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, denná forma, 

• 5 - evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, externá forma. 

I. a II. spojený stupeň štúdia: 

• 6 - evanjelická teológia, denná forma.  
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II. stupeň štúdia: 

• 11 - evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, denná forma,  

•   6 - evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, externá forma. 

 Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 37 prijatých. Z uvedeného počtu prijatých 

sa na štúdium zapísalo 34 študentov. Zápisy prebehli tradične ako po minulé roky počas prvého   

a druhého septembrového týždňa. 

 V bakalárskom (I. stupeň) a spojenom magisterskom štúdiu (I. a II. stupeň spojený) bolo 

registrovaných 20 prihlášok, počet prijatých 20. Z uvedeného počtu prijatých študentov  

sa do prvého roku štúdia zapísalo 18 študentov. V magisterskom štúdiu (II. stupeň),  

t.j. pokračujúcom štúdiu, bolo registrovaných 17 prihlášok, počet prijatých 17. Z celkového počtu 

uchádzačov o magisterské štúdium sa zapísali do 1. roka štúdia 16. Záujem o pokračujúce 

magisterské štúdium oproti minulému roku výrazne vzrástol.  

 V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) boli zaregistrované 3 prihlášky. Počet zúčastnených 

uchádzačov na prijímacích skúškach, ktoré sa konali dňa 13. 7. 2015, bol 3. V akademickom roku 

2015/2016 bol prijatý 1 uchádzač na denné a 1 na externé doktorandské štúdium. Počet prijatých 

študentov v tomto stupni štúdia sa oproti minulému roku o 100% navýšil. 

 Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých a zapísaných 

študentov do 1. roka štúdia na fakulte sú uvedené v tabuľkách č. 1 a č. 2. Celkový počet študentov na 

EBF UK v Bratislave  k 31. 10. vyjadruje tabuľka č. 3. 

Tabuľka 1: Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2015 

 

 
Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 

Počet 

žiadostí* 
Počet zapísaných 

Forma denné ext spolu denné ext spolu denné ext spolu spolu denné ext spolu 

Počet 15 5 20 - - - 15 5 20 0 13 5 18 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

Tabuľka 2: Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2015 

 

 
Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 

Počet 

žiadostí* 
Počet zapísaných 

Forma denné ext spolu denné ext spolu denné ext spolu spolu denné ext spolu 

Počet 11 6 17 - - - 11 6 17 0 10 6 16 

  * žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 
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Tabuľka 3: Počty študentov  na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2015 k 31. 10. 2015 

 

Spolu 

študentov 

EBF UK 

Bakalársky a spojený magisterský Magisterský Doktorandský 

denné externé denné externé denné externé 

SR zahr SR zahr SR zahr SR zahr SR zahr SR zahr 

117 64 9 6 1 18 0 8 1 7 1 1 1 

 

Tabuľka 4: Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2015 k 31. 10. 2015 

 

Bakalársky a spojený magisterský 
Magisterský Doktorandský 

80 27 10 

 

Tabuľka 5: Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojenom stupni štúdia na EBF UK v r. 2015 k 31. 10. 2015 

 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

1. stupeň 

a spojený stupeň 
2. stupeň spolu 

1. stupeň a 1. a 2. 

spojený stupeň 
2. stupeň spolu 

73 18 91 7 9 16 

 

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v Bratislave v roku 2015 je uvedený 

v tabuľke č. 6. 

Tabuľka 6: Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2015 

 

Počet študentov v 1., 2. a 3. 

stupni  VŠ vzdelávania 
Priemerný evidenčný počet VŠ učiteľov za rok 2015 

(vo fyzických osobách) 

Počet študentov na jedného 

učiteľa 

117 15,551 7,524 

 

 V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK v Bratislave študovalo v roku 2015  

(stav k 31. 10. 2015) spolu 117 študentov.  

 S cieľom propagácie štúdia na EBF UK v Bratislave fakulta vydala dotlač plagátov a letákov 

s portrétmi študentov a pedagógov s nadpisom: Príď to zažiť! – Teológia nie je strata času. Fakulta 

sa taktiež zúčastnila v dňoch 6. – 8.  10. v AEGON Aréne Národného tenisového centra v Bratislave 

veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA, kde zástupcovia fakulty prezentovali  

vo výstavnom stánku ponuku študijných programov. Sprievodnou akciou veľtrhu bola tiež 

prezentácia fakulty mimo výstavného stánku, v prednáškovom priestore, kde zástupcovia fakulty 

formou krátkej powerpointovej prezentácie pútavo informovali o aktuálnych možnostiach štúdia  

na EBF UK v Bratislave ako i následnom uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov 

na trhu práce, o možnosti ubytovania či štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus+.  
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 Štúdium bolo propagované i formou inzertných oznamov v EPST, ako i na stránke 

www.ecav.sk, www.evanjelik.sk, ale taktiež prostredníctvom komunitného webového systému 

Facebook, kde má fakulta vytvorený vlastný profil. V rámci monitoringu tlače sme zaregistrovali 

celkovo 18 správ  o fakulte v tlačených médiách. Správy sú k  dispozícii vo fakultnej knižnici. 

Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných programov zobrazuje nasledujúci graf 

za roky 2009 – 2015. 

Graf 1: Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných programov zobrazuje nasledujúci graf za roky 2009 – 2015 

 
 

 Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutočnilo v aule UK v Bratislave v pondelok 

21. 9. 2015 

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bola Valérii Terézii Krajčírovičovej, 

študentke piateho roku štúdia študijného programu evanjelická teológia, udelená Akademická 

pochvala rektora za vzornú reprezentáciu univerzity doma i v zahraničí spojená s priznaním 

jednorazového motivačného štipendia. 

 

1.2  Absolventi štúdia 

 

 Vysokoškolské štúdium na EBF UK v Bratislave absolvovalo 33 študentov vo všetkých 

stupňoch vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získalo 21 študentov, titul „bakalár“ 11 

študentov a akademický titul „philosophiae doctor“ získal 1 študent (Mgr. Michal Devečka, PhD., 

dňa 27. 8). Z celkového počtu ukončili štúdium s vyznamenaním 3 študenti. 

 V roku 2015 úspešne ukončilo štúdium na našej fakulte 32 študentov prvého, druhého  

a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, z toho 7 študenti úspešne ukončili svoje štúdium 

v náhradnom augustovom termíne, čo je spolu o 1 viac ako v predchádzajúcom roku.  
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 V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium  

8 študentov, čo kopíruje stav z minulého akademického roku. V bakalárskom študijnom programe 

učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii neukončili štúdium žiadni študenti, v magisterskom 

študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii ukončili štúdium dve študentky, 

čo je o 2 viac ako v predchádzajúcom roku. V programe bakalárskeho štúdia evanjelická teológia  

so zameraním na sociálnu pomoc absolvovalo štúdium 11 študentov, čo je o 6 viac ako 

v predchádzajúcom roku. Už po piatykrát úspešne ukončili štúdium aj 11 študenti magisterského 

študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, čo je o 3 viac 

ako v minulom roku.  

 Slávnostná promócia absolventov sa uskutočnila 13. 7. 2015 o 9:00 hod. v aule Univerzity 

Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí. Promócii predsedal rektor UK prof. RNDr. Karol 

Mičieta, PhD. Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s udelením motivačného 

štipendia bola priznaná študentke Simone Gašparíkovej a cena dekana za vynikajúcu bakalársku 

prácu študentovi Vladimírovi Gašovi.  

 Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium aj naďalej prekračuje 

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

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

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

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

ekonomické možnosti pri prijímaní nových doktorandov. 

 Prehľad o počtoch absolventov vo všetkých 3 stupňoch štúdia, ktorí v roku 2015 ukončili 

štúdium je uvedený v tabuľke č. 7. 

Tabuľka 7: Absolventi EBF UK v r. 2015 

 

Udelený titul 
Denné Externé Spolu 

Z celkového počtu 

zahraniční 

Bakalár „Bc.“ 9 2 11 0 

Magister „Mgr.“  19 2 21 2 

Philosophiae  doctor 

„PhD.“ 
0 1 1 0 

   
33 
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Graf 2. Vývoj počtu absolventov v jednotlivých stupňoch štúdia za roky 2009 – 2015. 

 

 

 

2  RIGORÓZNE KONANIE 

 

 Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ v študijnom odbore 

evanjelická teológia alebo v príbuznom študijnom odbore, môžu vykonať na EBF UK v Bratislave 

rigoróznu skúšku. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na EBF UK v Bratislave 

vykonávajú podľa Smernice dekana EBF UK č. 2/2012, Zásady rigorózneho konania na EBF UK 

v Bratislave, schválenej Akademickým senátom EBF UK dňa 18. 10. 2012 a v súlade s § 53 ods. 8 a 

9, § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov. Smernica dekana EBF UK spresňuje postup pri rigoróznych konaniach 

a zjednocuje rozsah požiadaviek na účastníkov rigorózneho konania.  

 Na rigorózne konanie bol v roku 2015 prijatí 1 uchádzač. Rigorózne konanie ukončil  

1 absolvent (ThDr. Branislav Dolinský). 

 

3  PEDAGÓGOVIA 

 Stav vysokoškolských učiteľov k 31. decembru  napĺňalo 15 fyzických osôb, z toho 5 žien 

 v súhrnnom prepočte 15,00 pracovných úväzkov. Na fakulte pracoval jeden výskumný pracovník na 

100% pracovný úväzok. Súčet úväzkov vysokoškolských učiteľov v roku 2014 je rovnaký ako v roku 

2015. S ohľadom na spôsob financovania VŠ je pre fakultu potrebné zamestnávať pedagógov a 

vedeckých pracovníkov na plné úväzky.  

 Na fakulte k 31. decembru pôsobili dvaja profesori (Bándy, Filo), ôsmi docenti (Horňanová, 

Ábel, Klátik, Gažík – funkčné miesto profesora, na funkčnom mieste odborného asistenta – Batka, 

Zaviš, Prostredník, Predmerská), štyria odborní asistenti (Benka D., Valko-Krišťáková, Hanus, 

Jurík), jedna asistentka (Juríková) a jeden lektor (Šaray).  
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 Priemerný vek profesorov je 65,18 rokov, docentov 50,34 rokov, odborných asistentov 36,41 

rokov, asistentov 37,12 rokov a lektorov 50,25 rokov. (Priemerný vek je prepočítaný podľa 

dosiahnutých titulov, nie podľa obsadenia funkčných miest). 

 Cena rektora UK ku Dňu študentstva bola udelená doc. O. Prostredníkovi, PhD. 

 

4 VYUČOVACÍ PROCES 

 Vyučovací proces prebieha v sídle fakulty na Bartókovej ulici č. 8 v Bratislave. Počas 

pracovných dní prebieha prednášková činnosť v denných študijných programoch a počas sobôt 

prebieha prednášková činnosť v externých študijných programoch.  Dekanské voľno udelil dekan 

na dni: 7.  4. a 29.  10. 

 Interní a externí pedagógovia zabezpečovali vyučovanie v súlade s akreditačnými spismi 

a schváleným rozpisom predmetov, ktorý je každoročne zverejnený v ročenke fakulty. Obsah 

vyučovania sa v jednotlivých študijných programoch člení podľa katedier.  

 Na základe Vnútorného predpisu č. 9/2013 vstúpili dňa 1. júla 2013 do platnosti organizačné 

zmeny, ktoré sa dotkli členenia jednotlivých katedier a to v zmysle uznesenia Akademického senátu 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 20. júna 2013, 

ktorým bola schválená zmena v Organizačnom poriadku a v Organizačnej štruktúre. 

  Podľa aktuálnej organizačnej štruktúry je súčasťou fakulty  6 nižšie uvedených katedier:  

• Katedra Starej zmluvy – vedením katedry poverený prof. ThDr. Juraj Bándy, 

• Katedra Novej zmluvy – vedením katedry poverený doc. František Ábel, PhD., 

• Katedra systematickej teológie – vedením katedry poverený doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., 

• Katedra praktickej teológie – vedením katedry poverený Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, 

• Katedra cirkevných dejín – vedením katedry poverený doc. ThDr. Peter Gažík, 

• Inštitút kontextuálnej teológie – vedením katedry poverený pre vedeckú činnosť  a zahraničné 

vzťahy ThDr. Dávid Benka, PhD. 

 

 Pedagogickú činnosť na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia  

ako i vedecko-výskumnú činnosť zabezpečujú odborní a kvalifikovaní pracovníci. Vedenie EBF UK 

v Bratislave kontinuálne sleduje a hodnotí profesionalitu a výkonnosť jednotlivých pedagogických a 

výskumných pracovníkov a podporuje ich odborný, kvalifikačný ale i osobný rast. Študijné programy 

uskutočňované na EBF UK sú garantované vysokoškolskými učiteľmi zamestnanými na fakulte na 

ustanovený týždenný pracovný čas. EBF UK (stav k 31. 10. 2015) zamestnávala spolu 16 

zamestnancov  a 10 externých spolupracovníkov. 

 Evidenčný počet učiteľov na ustanovený pracovný čas podľa dosiahnutej kvalifikácie 

zobrazuje graf a ich vekovú štruktúru nám zobrazujú nasledovné grafy. 
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Graf 3: Evidenčný počet učiteľov na ustanovený pracovný čas podľa dosiahnutej kvalifikácie 

 

 

 

Graf 4: Veková štruktúra učiteľov na ustanovený pracovný čas  

 

 
 

 Pedagogické úlohy sú vzhľadom na akreditovaný obsah jednotlivých študijných programov 

zabezpečované v dostačujúcej miere. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2015  

sa pedagogický proces na fakulte riadil podľa odporúčaných študijných plánov. Od roku 2015 zanikli 

kurzy vedené pedagógmi EBF UK v Bratislave v rámci vnútrouniverzitnej mobility  

na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.  
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 Naďalej sa však na prednáškovej činnosti na Univerzite tretieho veku podieľa doc. PaedDr. 

ThDr. Monika Zaviš, PhD. Na iných vysokých školách do konca letného semestra akademického 

roka 2014/2015 pedagogicky pôsobil prof. ThDr. Juraj Bándy (Reformovaná teologická fakulta 

Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne). Vyučovací proces počas roka prebiehal podľa platného 

harmonogramu štúdia, ktorý bol schválený v súlade s harmonogramom štúdia na Univerzite 

Komenského v Bratislave. 

 Nové a prísnejšie pravidlá komplexnej akreditácie 2015 sa v našom prípade dotkli najmä 

študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii. Nakoľko ide o učiteľský študijný 

program, podľa nových pravidiel fakulta bola povinná zdokumentovať stanovený výkon  

vo vede a výskume v oblasti výskumu 1 - Pedagogické vedy, (nie len v oblasti výskumu  

2 - Humanitné vedy, ako tomu bolo doteraz). Znamenalo to, že výkon fakulty za hodnotené obdobie 

musel byť rozdelený do dvoch nezávislých oblastí výskumu, čo vzhľadom na veľkosť EBF UK  

a počet hodnotených akademických pracovníkov nebolo jednoduché.  

 S radosťou tak konštatujem, že dňa 30. 10. bolo podľa § 102 ods. 3 písm. d) zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyjadrení Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. b) 

zákona vydané Rozhodnutie č.: 2015-18766-15A0, ktoré priznáva právo udeľovať zodpovedajúce 

akademické tituly absolventom  EBF UK v Bratislave v nižšie uvedených študijných programoch. 

 Súčasne podľa § 102 ods. 3 písm. d) zákona na základe vyjadrení Akreditačnej komisie podľa 

§ 84 ods. 4 písm. c) zákona k žiadostiam vysokej školy predložených vysokou školou  

na účely komplexnej akreditácie jej činností bolo EBF UK v Bratislave Rozhodnutím  

č.: 2015-18766-15A0 priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov v nižšie uvedených študijných odboroch.  

 

Priznané práva udeľovať zodpovedajúci akademický titul v jednoodborových študijných programoch v dennej forme štúdia: 
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Priznané práva udeľovať zodpovedajúci akademický titul v jednoodborových študijných programoch v externej forme štúdia: 

 

Priznané práva udeľovať zodpovedajúci akademický titul v učiteľských študijných programoch: 

 

Priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov: 

 

K vyučovaciemu procesu patrí aj práca spojená s Akademickým speváckym zborom Ichthys, ktorý 

odborne vedie Mgr. art. K. Juríková.  

 

Vystúpenia zboru: 

• Pôstny večer slova a hudby – „Skláňam tvár” – 24. 3., 18.00, Nový kostol, Legionárska ulica 

 Bratislava 

•  Sústredenie v Srbsku – „Láska Kristova spája nás” – 15. – 17. 5., Silbaš, Báčsky Petrovec, 

Pivnica, Báčska Palanka 

•  Vystúpenie pri príležitosti 550. výročia založenia Academie Istropolitana – 1. 10., Rektorská 

 sieň UK, Bratislava 

•  Vystúpenie v rámci spomienkových SB pri príležitosti 200. narodenia a 150. výročia úmrtia 

 Ctiboha Zocha – 6. 12., Evanjelický kostol – Jasenová 

•  Vianočné vystúpenie v Dome seniorov Agapé – 10. 12., Svätý Jur 
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•  Adventný večer slova a hudby – „V bázni pred Tebou” – 15. 12., Nový kostol, Legionárska 

 ulica, Bratislava. 

 

 

       doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

                  dekan EBF UK 

 

 

Predložené Akademickej obci EBF UK dňa 30. 3.  2016. 

Schválené Akademický senátom EBF UK 31. 5. 2016 


