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1 ŠTÚDIUM – ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

 

1.1  Organizácia štúdia 

 

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.  

Na EBF UK v Bratislave sú rovnako, ako na všetkých ostatných fakultách Univerzity 

Komenského naplno implementované závery Bolonskej deklarácie v zmysle vysokoškolského 

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“). EBF UK v Bratislave aj v roku 

2016 v zmysle bolonskej deklarácie v plnej miere uplatňovala jej rámcové smery v kontexte 

spoločného európskeho priestoru, a to v troch kľúčových oblastiach: 

a) trojstupňový vysokoškolský systém – rozdelenie štúdia do troch stupňov, 

b) uplatňovanie kreditového systému štúdia na báze ECTS, 

c) skvalitnenie mobility študentov, učiteľov a pracovníkov vysokých škôl. 

 

Viacstupňové štúdium sa realizuje ako bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke tri a štyri 

roky, magisterské so štandardnou dĺžkou štúdia dva a tri roky, spojené magisterské štúdium  

so štandardnou dĺžkou päť rokov a doktorandské so štandardnou dĺžkou štúdia tri a štyri roky, 

podľa príslušného študijného programu a formy štúdia. Fakulta má v  zmysle rozhodnutia č: 

2015-18766-15A0 zo dňa 30. 10. 2015 priznané práva udeľovať zodpovedajúci akademický 

titul absolventom vo všetkých doposiaľ uskutočňovaných bakalárskych, magisterských  

a doktorandských študijných programoch ako i v novoakreditovaných študijných programoch 

(tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2).  

EBF UK v Bratislave ponúkala záujemcom o štúdium v bakalárskom, magisterskom  

aj doktorandskom stupni spolu 10 študijných programov. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom sa ponuka študijných programov rozšírila o 1 doktorandský študijný program  

v anglickom jazyku. Informácie o možnostiach štúdia na EBF UK v Bratislave mohli 

záujemcovia získať na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk) či portáli vysokých škôl 

(www.portalvs. sk). S cieľom propagácie štúdia na EBF UK v Bratislave sa fakulta zúčastnila 

aj najväčšieho medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry v  Slovenskej republike AKADÉMIA 
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& VAPAC®, kde zástupcovia fakulty prezentovali vo výstavnom stánku ponuku študijných 

programov. 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 10 správ o fakulte v tlačených médiách. Správy sú k dispozícii  

vo fakultnej knižnici. V dňoch 9. – 11. 2. 2016 sa konala propagácia možností štúdia na 

evanjelických gymnáziách v Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove a v dňoch 25. – 27. 11. 

2016 v Srbsku, vo Vojvodine.  

V akademickom roku 2016/2017 prijímala študentov do všetkých študijných programov 

a celkový prehľad študijných programov, na ktoré má fakulta priznané práva je nasledovný:  

 

Bakalárske štúdium (I. stupeň): 

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

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

fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, 3-ročný študijný  program, denná forma 

štúdia, 

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

v dennej forme a 4-ročný študijný program v externej forme štúdia. 

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 uskutočňovala 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 

v dennej forme a 3-ročný študijný program v externej forme štúdia. 

 

Doktorandské štúdium (III. stupeň): 

• evanjelická teológia, 3-ročná denná forma a 4-ročná externá forma štúdia. 

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

 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 bolo aj v roku 2016 súčasťou fakulty 6 nižšie 

uvedených katedier:  

• Katedra Starej zmluvy – vedúci katedry 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 – vedúci katedry Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, 

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

• Inštitút kontextuálnej teológie – vedením poverený prodekan pre vedeckú činnosť  

a zahraničné vzťahy ThDr. Dávid Benka, PhD. 

 

Pedagogické úlohy sú vzhľadom na akreditovaný obsah jednotlivých študijných programov 

zabezpečované v dostačujúcej miere. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2016  

sa pedagogický proces na fakulte riadil podľa odporúčaných študijných plánov akreditovaných 

študijných programov. Vyučovací proces počas roka prebiehal podľa platného harmonogramu 

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

Bratislave. 

 V akademickom roku 2016/2017 dobieha študijný program evanjelická teológia podľa 

akreditácie z roku 2009. Študenti v 1. – 8. semestri štúdia študujú podľa študijných plánov 

štúdia akreditovaného v komplexnej akreditácii v roku 2015.   
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Tabuľka č. 1 

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

 
 

Tabuľka č. 2 

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

 
 

K vyučovaciemu procesu patrí aj práca spojená s Akademickým speváckym zborom 

Ichthys, ktorý odborne viedla aj v roku 2016 Mgr. art. Katarína Juríková.  

 

Vystúpenia akademického speváckeho zboru Ichthys v roku 2016: 

• Pôstny večer slova a hudby - “Nezabudni!” 

17. 3. 2016, 17.00, Malý kostol, Panenská ulica Bratislava 

• Adventný večer slova a hudby – “Plesaj zem!” 

1. 12. 2016, 17.00, Malý kostol, Panenská ulica Bratislava  

• Večer hudby so slovom meditácie 

5. 12. 2016, 17.00, Aula EBF UK, Bartókova 8, Bratislava 
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1.2  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 2016/2017 na fakultu 27. Prijímacie konanie prebehlo na EBF UK dňa  

30. 6. 2016, náhradný termín bol stanovený na deň 8. 8. 2016. Kritéria pre prijatie a podmienky 

prijatia na EBF UK v Bratislave v akademickom roku 2016/2017 boli schválené AS EBF UK 

dňa 21. 9. 2015. 

 Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na túdium v akademickom 

roku 2016/2017 nepresiahol kapacitné možnosti fakulty boli všetci uchádzači, ktorí splnili 

požiadavky v zmysle § 56 ods. 1 a 2 zákona vysokých školách a v súlade s čl. 48. ods. 8 

Vnútorného predpisu č. 3/2011 Smernica dekana EBF UK, Štatút EBF UK (ďalej len „Štatút 

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

na základe predložených dokladov o predchádzajúcom požadovanom ukončenom vzdelaní.  

 Fakulta prijala spolu 27 prihlášok na prijímacie pohovory na nižšie uvedené bakalárske 

a magisterské študijné programy:  

I. stupeň štúdia: 

• 4 – učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii, denná forma,  

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

I. a II. spojený stupeň štúdia: 

• 11 – evanjelická teológia, denná forma.  

II. stupeň štúdia: 

• 4 – evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, denná forma,  

• 2 – učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii, denná forma. 

  

Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 27 prijatých. Záujem o pokračujúce 

magisterské štúdium (Ev. teológia so zameraním na RSP) oproti minulému roku výrazne klesol. 

Zápisy prebehli tradične ako po minulé roky počas prvého  a druhého septembrového týždňa. 

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

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

27. 6. 2016, bol 3. Z celkového počtu uchádzačov boli na boli denné doktorandské štúdium 

prijatí 2 uchádzači. Počet prijatých študentov v tomto stupni štúdia sa oproti minulému roku 

nezmenil. Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých 

a zapísaných študentov do 1. roka štúdia na fakulte sú uvedené v tabuľkách č. 3 a 4. Celkový 
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počet študentov na EBF UK v Bratislave  k 31. 10. vyjadrujú tabuľky č. 5 – 7. Prehľad o počte 

študentov na jedného učiteľa na EBF UK v Bratislave v roku 2016 je uvedený v tabuľke č. 8. 

 

Tabuľka č. 3  

Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2016 

 Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 
Počet 

žiadostí* 
Počet zapísaných 

k 31.10. 

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

Počet 21 0 21 - - - 21 0 21 0 15 0 15 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

Tabuľka č. 4  

Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2016 

 Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 
Počet 

žiadostí* 
Počet zapísaných 

k 31.10 

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

Počet 6 0 6 - - - 6 0 6 0 5 0 5 

  * žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

 

Tabuľka č. 5 

Počty študentov  na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia na EBF UK k 31. 10. 2016 

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 

102 60 8 3 1 16 0 4 1 6 1 1 1 

 

Tabuľka č. 6  

Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK k 31. 10. 2016 

Bakalársky a spojený magisterský Magisterský Doktorandský 

72 21 9 

 

Tabuľka č. 7  

Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojenom stupni štúdia na EBF UK k 31. 10. 2016 

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 

68 16 84 4 5 9 
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Tabuľka č. 8  

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2016 

Počet študentov v 1., 2. a 3. 

stupni  VŠ vzdelávania 

Priemerný evidenčný počet VŠ učiteľov za rok 2016 

(vo fyzických osobách) 

Počet študentov na jedného 

učiteľa 

102 14,315 7,13 

  

V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK v Bratislave študovalo v roku 2016  

(stav k 31. 10. 2016) spolu 102 študentov. Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých 

študijných programov za roky 2011 – 2016 zobrazuje graf č. 1. Percentuálny podiel denných 

a externých študentov k 31. 10. 2016 zobrazuje graf č. 2. 

 

Graf č. 1 

Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných programov za roky 2011 – 2016 
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Graf  č. 2  
Percentuálny podiel denných a externých študentov k 31. 10. 2016 

 
 

 

1.3 Doktorandské štúdium 

 

Doktorandské štúdium na EBF UK sa uskutočňuje študijnom programe evanjelická 

teológia, v študijnom  odbore evanjelická teológia v dvoch formách štúdia, v dennej a externej. 

Prijímacie konanie fakulta uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy  a podmienok prijatia  

na doktorandské štúdium. 

V zmysle platnej legislatívy doktorand počas svojho štúdia získava kredity predovšetkým za: 

• absolvovanie študijnej časti, ktorá pozostáva zo špecializovaných doktorandských 

prednášok a seminárov podľa študijného plánu doktoranda 

• samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy 

• pedagogickú činnosť (netýka sa doktorandov v externej forme štúdia) 

• dizertačnú skúšku a obhajobu DP 

Študijný plán pokrýva základné oblasti evanjelickej teológie (biblistika, cirkevné dejiny, 

systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika)  a  zodpovedá štandardnému 

deleniu disciplín v odbore evanjelická teológia v medzinárodnom kontexte.   

  Jednotlivé  predmety študijného programu sú rozpracované v študijnej časti 

doktorandského štúdia podľa uvedených oblastí, nasledovne:  
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Biblické disciplíny Starej zmluvy sú pokryté v študijných predmetoch Dejiny biblického 

Izraela a židovstva v archeologickom kontexte, Exegéza kanonických a deuterokanonických 

kníh Starej zmluvy, Literárne a teologické pozadie kníh Starej zmluvy; biblické disciplíny 

Novej zmluvy sú pokryté v študijných predmetoch Hermeneutické prístupy k textu Novej 

zmluvy, Text novozmluvného kánonu, jeho historické pozadie a jazyk, Teológia 

novozmluvných spisov.  

Oblasť cirkevných dejín pokrývajú predmety Všeobecné cirkevné dejiny 1 a 2,  

ako i Dejiny kresťanstva na Slovensku. Oblasť systematickej teológie predstavujú predmety 

Dogmatika, Reformačná teológia a Etika. Praktická teológia je zastúpená predmetmi – 

Vzdelávanie Slovom (prehlbujúce štúdium disciplín Homiletika, Aplikovaná hermeneutika, 

Katechetika, Didaktika náboženskej výchovy), Pestovanie spoločenstva (prehlbujúce štúdium 

disciplín praktickej teológie – Pastorálka, Liturgika, Evanjelická hymnológia, Cirkevné právo) 

a Misijná služba svetu (prehlbujúce štúdium v oblasti Misiológie, Diakoniky).  

Oblasť filozofie a religionistiky pokrývajú predmety – Dejiny filozofie, Dejiny 

náboženstiev, Psychológia a filozofia náboženstva. Takto koncipované predmety študijného 

programu evanjelická teológia v treťom stupni štúdia plne pokrývajú základné oblasti 

študijného odboru evanjelická teológia.  

 

 

2  ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 

 

 Z celkového počtu študentov na vysokoškolské štúdium na našej fakulte bolo k 31. 10. 

2016 zapísaných 10 cudzincov – z Českej republiky (2), Slovinska (1), Srbska (7), Rumunska 

(1) a zo Spojených štátov amerických (1).  

 V roku 2015 program Erasmus+ nahradil zaniknutý program LPP/ERASMUS a spojil 

tak pod jednu hlavičku súčasné iniciatívy Programu celoživotného vzdelávania.  

 V zahraničí bol v akademickom roku 2015/2016, v zimnom semestri, v rámci programu 

celoživotného vzdelávania ERASMUS+ 1 študent (Marek Ilenin) v Nemecku na Georg-

August-Universität Göttingen. Štipendijného pobytu v Nórsku, na Norwegian school of 

theology, sa z podpory Nórskych grantov/EEA zúčastnil 1 študent (Martin Kováč). V rámci 

programu CEEPUS absolvovala študijný pobyt v Českej republike, na Karlovej Univerzite  

v Prahe študentka (Pavlína Kolesárová). Aj napriek úsiliu prodekana pre vedeckú činnosť, 

zahraničné styky a rozvoj fakulty, ktorý sa venoval uzatváraniu a obnovovaniu bilaterálnych 
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zmlúv, sa stále objavuje problém motivovať študentov k využívaniu tohto nástroja. Dôvodom 

sa javí pokles študentov so znalosťami nemeckého jazyka. 

 Fakulta má celkovo 12 zmlúv v rámci programu Erasmus+ do roku 2020. Organizáciu 

a zabezpečovanie erasmovských učiteľských návštev má na starosti prodekan D. Benka. V 

priebehu roka fakultu navštívili 4 pedagógovia v rámci programu Erasmus+ (prof. Tamcke, 

Universität Goettingen, február, doc. P. Szentpétery, Lutheran University, Budapest, apríl; prof. 

B. Schroeder, Universität Goettingen, október; Dr. O. Halama, UK v Prahe, november - viď 

bod 8.4). 

Učiteľskej mobility sa zúčastnili doc. Ľ. Batka, (jún, Universität Goettingen), doc. F. 

Ábel, (HTF UK Praha, október). 

Výmenný pobyt pedagógov vykonali v októbri doc. Ľ. Batka na Univerzite  

v Regensburgu a Dr. D. Benka na Univerzite Halle-Wittenberg. V rámci grantu APVV pobyt 

vo Viedni doc. O. Prostredník,  (2x), Ábel (1x). 

Návšteva Evanjelickej teologickej univerzity v Budapešti sa konala 19. – 20. 4. pod 

vedením Ľ. Batku, dekana EBF UK, spolu s prof. J. Bándym, prodekanom  

M. Juríkom a Eriky Valkovej-Krišťákovej. Návšteva z Evangelické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy v Prahe sa v roku 2016 neudiala.  

Fakultu počas roka navštívili aj iné významné osobnosti zo zahraničia: biskupka Synody 

Sion ELCA v USA Wilma Kucharek v auguste a decembri. 

 

3  RIGÓRÓZNE 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 vysokých školách. Smernica dekana EBF UK spresňuje 

postup pri rigoróznych konaniach a zjednocuje rozsah požiadaviek na účastníkov rigorózneho 

konania.  

Na rigorózne konanie bola v roku 2016 prijatá 1 uchádzačka. Rigorózne konanie ukončili 

dvaja absolventi (ThDr. Peter Maca, ThDr. Marián Bodolló). 
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4  ĽUDSKÉ ZDROJE 

 

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 a kratší pracovný čas. EBF UK (k 31. 10. 

2016) zamestnávala spolu 14 pedagógov a 11 externých spolupracovníkov/pedagógov. Počet 

pedagógov je uvedený vo fyzických osobách.  

Na zasadnutí AS EBF UK konaného dňa 31. 5. 2016 bola schválená zmena 

systematizácie pracovných miest na Inštitúte kontextuálnej teológie EBF UK a bolo vytvorené 

tretie miesto vedeckého pracovníka na Inštitúte kontextuálnej teológie.  

Stav vysokoškolských učiteľov ku dňu 31. 10. 2016 napĺňalo 14 fyzických osôb, z toho 

3 ženy (graf č. 5), prepočítaný počet úväzkov bol 13,4. Na fakulte pracovali dvaja výskumní 

pracovníci na 100% pracovný úväzok. Súčet úväzkov vysokoškolských učiteľov v roku 2016 

je nižší ako v roku 2015. S ohľadom na spôsob financovania vysokých škôl je pre fakultu 

potrebné zamestnávať pedagógov a vedeckých pracovníkov na plné úväzky. 

Dňa 31. 8. 2016 ukončila zamestnanecký pracovný pomer s EBF UK  na základe 

vlastnej žiadosti doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. Dňa 19. 8. 2016 sa konalo na EBF 

UK výberové konanie na obsadenie vedeckého pracovníka vo funkcii vedecko-výskumného 

pracovníka v študijnom odbore evanjelická teológia na Inštitúte kontextuálnej teológie EBF 

UK. Menovanú pracovnú pozíciu získal od 2. 9. 2016 Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., absolvent 

doktorandkého štúdia na univerzite v Gőttingene, SRN. Uvoľnené miesto po doc. Zaviš zostalo 

neobsadené. 

Na fakulte k 31. 10. 2016 pôsobili dvaja profesori (Bándy, Filo), siedmi docenti 

(Horňanová, Ábel, Klátik, Gažík – funkčné miesto profesora, na funkčnom mieste odborného 

asistenta – Batka, Prostredník, Šaray – na funkčnom mieste asistenta), štyria odborní asistenti 

(Benka, Valko-Krišťáková, Hanus, Jurík), jedna asistentka (Juríková). 

V rámci Dňa študentstva bola udelená Cena rektora UK Mgr. Erike Valkovej-

Krišťákovej, PhD. 

Evidenčný počet učiteľov na ustanovený a kratší pracovný čas podľa funkčného 

zaradenia zobrazuje graf č. 3 a vekovú štruktúru graf č. 4. 
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Graf  č. 3  
Evidenčný počet učiteľov na ustanovený a kratší pracovný čas podľa funkčného zaradenia k 31. 10. 2016. 

 

 

 

 

Graf  č. 4  
Veková štruktúra  učiteľov na ustanovený a kratší pracovný čas  k 30. 10.  2016. 
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Graf č. 5  
Štruktúra zamestnancov na ustanovený pracovný čas podľa pohlavia k 31. 10. 2016. 

 

 

 

5  ABSOLVENTI 

 

Vysokoškolské štúdium na EBF UK v Bratislave absolvovalo 22 študentov vo všetkých 

stupňoch vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získali 14, titul „bakalár“  

6 a akademický titul „philosophiae doctor“ získali 2 absolventi. Z celkového počtu ukončili 

štúdium s vyznamenaním 2 študenti. 

 V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium  

6 študentov, čo je o dvoch menej ako v minulom akademickom roku. V bakalárskom študijnom 

programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii ukončili štúdium 3 študenti,  

v magisterskom študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii neukončili 

štúdium žiadni študenti. V programe bakalárskeho štúdia evanjelická teológia so zameraním  

na sociálnu pomoc absolvovali štúdium 3 študenti, čo je o 8 menej ako v predchádzajúcom 

roku. Už po šiesty krát úspešne ukončili štúdium aj 8 študenti magisterského študijného 

programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, čo je o 3 menej ako 

v minulom roku.  

 Slávnostná promócia absolventov sa uskutočnila dňa 13. 7. 2016 o 17:00 hod. v aule 

Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí. Promócii predsedal rektor UK 
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prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená 

s udelením motivačného štipendia bola priznaná študentke Valérii Terézii Dančiakovej. 

 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. 

Štátnu skúšku v roku 2016 vykonalo z 23 prihlásených študentov viac či menej úspešne 

22.  Prehľad o počtoch absolventov vo všetkých 3 stupňoch štúdia, ktorí v roku 2016 ukončili 

štúdium je uvedený v tabuľke č. 9. Vývoj počtu absolventov v jednotlivých stupňoch štúdia  

za roky 2011 – 2016 zobrazuje graf č. 6. 

 

Tabuľka č. 9   

Absolventi EBF UK v r. 2016 

Udelený titul Denné Externé Spolu 
Z celkového počtu 

zahraniční 

Bakalár „Bc.“ 4 2 6 1 

Magister „Mgr.“  11 3 14 1 

Philosophiae  doctor 

„PhD.“ 
2 0 2 1 

 

 

Graf č. 6   

Vývoj počtu absolventov v jednotlivých stupňoch štúdia za roky 2011 – 2016. 
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Graf č. 7 

Percentuálny podiel absolventov podľa udeleného titulu k 31. 12. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 11. 5. 2016 

 

           doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.  

                 dekan EBF UK  

Percentuálny podiel absolventov 
podľa udeleného titulu

k 31. 12. 2016

Bakalár „Bc.“ Magister „Mgr.“ Philosophiae  doctor „PhD.“
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