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Zápisnica 
 
zo zasadnutia Akademického senátu EBF UK v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 2. júna 2022 
o 13.00 h prostredníctvom aplikácie MS Teams.  
 
Prítomní členovia AS: (v abecednom poradí bez titulov): Benka D., Devečka T., Hanus R., 
Klátik M., Neština M., Peres I., Šimková P. S., Valková-Krišťáková E.  
 
Neprítomní: M. Korenko 
 
Prítomní členovia vedenia EBF UK: Jurík M., Láska, S., Nicák M.,  
 
Návrh programu zasadnutia:  

1. Privítanie  
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia AS EBF UK v Bratislave 
3. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Správa o hospodárení EBF UK v roku 2021  
5. Výročná správa EBF UK za rok 2021   
6. Rozpočet EBF UK na rok 2022   
7. Zmluva o ubytovaní v TD ECAV pri EBF UK  
8. Cenník letného ubytovania v TD ECAV pri EBF UK v roku 2022   
9. Cenník ubytovania v TD ECAV pri EBF UK od 1. 9. 2022 (alternatíva)   
10. Kritériá prijímacieho konania a podmienky prijatia na Bc. a Mgr. štúdium na EBF 

UK pre štúdium v AR 2023/2024  
11. Harmonogram akademického roka 2022/2023  
12. Schválenie členov disciplinárnej komisie pre študentov  
13. Schválenie návrhu dekana EBF UK na menovanie prodekana   
14. Rôzne, záver 
 

Ad 1.  
Predseda akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej AS EBF UK) Mgr. Radoslav Hanus, PhD. privítal senátorov EBF UK a hostí 
a otvoril zasadnutie senátu. Vedením zasadnutia poveril podpredsedníčku AS EBF UK Mgr. 
Eriku Valkovú-Krišťákovú, PhD. 
 
Ad 2. 
Podpredsedníčka AS EBF UK následne tiež privítala prítomných, informovala členov o 
návrhu programu a otvorila diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. Podpredsedníčka AS 
EBF UK vyzvala členov senátu EBF UK k hlasovaniu. 
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Hlasovanie č. 1:  
Za: 7             Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 1 bolo prijaté.   
 
 
Schválený program zasadnutia:  

1. Privítanie  

2. Schválenie návrhu programu zasadnutia AS EBF UK v Bratislave 

3. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Správa o hospodárení EBF UK v roku 2021  

5. Výročná správa EBF UK za rok 2021   

6. Rozpočet EBF UK na rok 2022   

7. Zmluva o ubytovaní v TD ECAV pri EBF UK  

8. Cenník letného ubytovania v TD ECAV pri EBF UK v roku 2022   

9. Cenník ubytovania v TD ECAV pri EBF UK od 1. 9. 2022 (alternatíva)   

10. Kritériá prijímacieho konania a podmienky prijatia na Bc. a Mgr. štúdium na EBF UK pre 

štúdium v AR 2023/2024  

11. Harmonogram akademického roka 2022/2023  

12. Schválenie členov disciplinárnej komisie pre študentov  

13. Schválenie návrhu dekana EBF UK na menovanie prodekana  

14. Vyhlásenie doplňujúcich volieb na uvoľnené miesta členov AS EBF UK (bod schválený 

v priebehu rokovania po bode 13) 

15. Rôzne, záver 

 
 
 
Ad 3.  
Podpredsedníčka senátu AS EBF UK navrhla za zapisovateľa ThDr. Dávida Benku, PhD. a za 
overovateľov boli navrhnutí Patrícia Sára Šimková a doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 
 
Navrhnutí členovia AS EBF UK návrh prijali.  
 
Hlasovanie č. 2:  
Za: 7             Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
 
Prítomní jednomyseľne schválili zapisovateľa a overovateľov. 
 
 
Ad 4.  
Podpredsedníčka AS EBF UK požiadala tajomníka fakulty Ing. S. Lásku o predstavenie 
Správy o hospodárení EBF UK v roku 2021. S. Láska oboznámil členov AS EBF UK so 
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zásadnými časťami Správy o hospodárení EBF UK. Fakulta hospodárila s ziskom cca 20000 
eur. Hoci rok 2021 bol zložitý, hospodárenie bolo dobré a výpadky bolo možné pokryť 
pandemickou dotáciou. 

V diskusii k prvému bodu sa podpredsedníčka opýtala na bod 2.5 správy, kde došlo 
preklepu. Údaj sa opraví. Predsedníčka AS EBF UK vyzvala členov senátu EBF UK 
k hlasovaniu.  
 
 
Návrh uznesenia č. 2: 
„AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 2. júna 2022 prerokoval a schválil Správu o hospodárení 
EBF UK v roku 2021.“ 
 
Hlasovanie č. 3 
Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.   
 
 
 
Ad 5.  
Podpredsedníčka AS EBF UK požiadal dekana fakulty Mgr. Milana Juríka, PhD. 
o predstavenie Výročnej správy EBF UK za rok 2021. Dekan EBF UK stručne predstavil 
správu podľa jednotlivých bodov, osobitne spomenul zmeny spôsobené pandemickou 
situáciou v uplynulom roku. Podpredsedníčka AS EBF UK otvorila diskusiu k tomuto bodu. 
Dekan v diskusii poďakoval všetkým pedagógom, vedeckým pracovníkom, zamestnancom 
fakulty a aktívnym študentom, ktorí sa podieľali na aktivitách a úspechoch fakulty 
v uplynulom roku.  
Do diskusie sa následne nik ďalší neprihlásil. 
Podpredsedníčka AS EBF UK vyzvala členov senátu EBF UK k hlasovaniu.  
 
 
Návrh uznesenia č. 3: 
„Akademický senát EBF UK v Bratislave na svojom 2. 6. 2022 zasadnutí prerokoval a schválil 
Výročnú správu Evanjelickej bohosloveckej fakulty za rok 2021.“ 
 
Hlasovanie č. 4 
Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.   
 
Ad 6.  
Podpredsedníčka AS EBF požiadala tajomníka EBF UK o predstavenie bodu Rozpočet EBF 
UK na rok 2022. Tajomník EBF UK predstavil tento návrhu rozpočtu. Tiež spomenul 
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mechanizmus solidarity v rámci univerzity, v ktorom teraz po dlhšom období fakulta prijme 
vyššiu sumu. V minulých rokoch fakulta do tohto fondu solidarity prispievala. Spomenul 
nárast cien energií, ktoré majú vplyv na tvorbu rozpočtu. Rezervy z minulých rokov a fond 
solidarity v rámci univerzity na tento rok umožňujú predložiť vyrovnaný rozpočet. 

V diskusii k tomuto bodu predniesol dekan EBF UK niekoľko komentárov. Poďakoval 
tajomníkovi za prípravu rozpočtu. Poukázal však na niektoré úskalia, ktoré fakultu čakajú. 
Ide o zníženie dotácií zo strany štátu pre vysoké školy na Slovensku. V tomto roku tieto 
škrty významne pocítila aj Univerzita Komenského. Viaceré fakulty ešte do fondu solidarity 
prispeli, ale dekani prijímajúcich fakúlt musia predložiť finančný plán na vykrytie týchto 
deficitov. Pritom významne fakulte narastú náklady v tomto roku (energie, akreditácie). 
V ďalších rokoch však vyvstáva viacero otáznikov, keďže sa situácia financovania vysokých 
škôl veľmi komplikuje. Stratégia vytvárať rezervu v minulých rokoch sa ukázala ako 
správna. Podpredsedníčka AS EBF UK sa spýtala na vôľu dekanov fakúlt UK k  mechanizmu 
solidarity v budúcnosti. Dekan EBF UK odpovedal, že je možné,  že v budúcich rokoch sa 
pravdepodobne na dofinancovanie z mechanizmu univerzitnej solidarity nebude dať 
spoliehať. Aj veľké fakulty humanitného zamerania sa v tomto roku finančne prepadli 
o významné sumy vzhľadom na metodiku prerozdelenia a znižujúci sa objem finančných 
prostriedkov. Tajomník EBF UK v diskusii doplnil, že sa zvažuje alternatíva vypožičania 
prostriedkov, ktoré sa budú splácať.  Podpredsedníčka AS EBF UK vyzvala členov senátu 
EBF UK k hlasovaniu. V priebehu tohto bodu sa na zasadnutie prihlásil k rokovaniu aj Dr. M. 
Neština, čím sa navýšil počet hlasujúcich členov senátu. 
 
 
Návrh uznesenia č. 4: 
„AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 2. júna 2022 prerokoval a schválil návrh Rozpočtu EBF 
UK na rok 2022.“ 
 
Hlasovanie č. 5 
Za: 8              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 4 bolo prijaté.   
 
 
 
Ad 7.  
Podpredsedníčka AS EBF požiadala tajomníka EBF UK o predstavenie bodu Zmluva o 
ubytovaní v TD ECAV pri EBF UK. Tajomník osobitne predstavil doplnenie bodu 8. v článku 
IV Práva a povinnosti zmluvných strán. Tajomník EBF UK konzultoval tento bod s právnym 
oddelením UK. Ide precizovanie existujúcej situácie. 

V diskusii k tomuto bodu sa neobjavili žiadne otázky. Podpredsedníčka AS EBF UK 
vyzvala členov senátu EBF UK k hlasovaniu.  
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Návrh uznesenia č. 5 : 
„Akademický senát EBF UK v Bratislave na svojom zasadnutí 2. 6. 2022 prerokoval a schválil 
znenie Zmluvy o ubytovaní v Teologickom domove ECAV pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte 
v Bratislave..“ 
 
Hlasovanie č. 6 
Za: 8              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 5 bolo prijaté.   
 
 
 
Ad 8. a 9. 
Podpredsedníčka AS EBF požiadala tajomníka EBF UK o predstavenie bodu 8 a 9. Tajomník 
EBF UK predstavil bod 8 Cenník krátkodobého prechodného letného ubytovania v TD ECAV 
pri EBF UK v roku 2022 a bod 9 Cenník dlhodobého prechodného ubytovania v TD ECAV pri 
EBF UK od 1. 9. 2022 (alternatíva). Výrazné zmeny cien sú pritom dôsledkom nárastu 
režijných nákladov.  S. Láska sa tiež vyjadril k cenám za jednotlivé izby a porovnaniu cien 
s predchádzajúcim cenníkom. Podpredsedníčka EBF UK uviedla, že ide o bolestivú 
záležitosť, o ktorej je však potrebné rozhodnúť kvôli zmenám v náraste cien energií. 

Do diskusie sa prihlásil dekan EBF UK. Tieto ceny idú hore jedine a len kvôli nárastom 
cien plynu a elektriny, kde došlo k skokovému zdraženiu. Ako druhú vec spomenul, že 
vedenie EBF UK spravilo hĺbkovú analýzu a chcelo pripraviť čo možno najsociálnejší model 
a ceny určili na základe terajších nákladov bez započítania zisku. Tieto zmeny sú dôsledkom 
geopolitických zmien. V diskusii k tomuto bodu sa ďalej neobjavili žiadne otázky. 
Podpredsedníčka AS EBF UK vyzvala členov senátu EBF UK k hlasovaniu. Navrhla, aby 
sa hlasovalo spojene o krátkodobom prechodnom letnom ubytovaní, a následne 
o dlhodobom prechodnom ubytovaní. 
 
 
Návrh uznesenia č. 6 : 
„Akademický senát EBF UK v Bratislave na svojom zasadnutí 2. 6. 2022 prerokoval a schválil 
Študentský cenník krátkodobého prechodného letného ubytovania v Teologickom domove 
ECAV pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v roku 2022 a Cenník 
krátkodobého prechodného komerčného letného ubytovania v Teologickom domove ECAV pri 
Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v roku 2022.“ 
 
Hlasovanie č. 7 
Za: 8              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 6 bolo prijaté.   
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Návrh uznesenia č. 7 : 
„Akademický senát EBF UK v Bratislave na svojom zasadnutí 2. 6. 2022 prerokoval a schválil 
Študentský cenník dlhodobého prechodného ubytovania v  Teologickom domove ECAV pri 
Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave pre obdobie 2022/2023 a Cenník 
dlhodobého prechodného ubytovania pre obdobie 2022/2023 pre hosťovské izby v Teologickom 
domove ECAV pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.“ 
 
Hlasovanie č. 8 
Za: 8              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 7 bolo prijaté.   
 
 
Ad 10.  
Tajomník EBF UK sa pri tomto bode rozlúčil s prítomnými a opustil zasadnutie. V tomto 
bode zasadnutia sa z ďalšieho rokovania ospravedlnil doc. PhDr. M. Klátik, PhD. Znížil sa 
teda počet prítomných členov senátu na 7. Podpredsedníčka AS EBF UK konštatovala, že 
senát je stále uznášaniaschopný. Požiadala dekana EBF UK o predstavenie bodu Kritériá 
prijímacieho konania a podmienky prijatia na Bc. a Mgr. štúdium na EBF UK pre štúdium v 
AR 2023/2024. Dekan informoval o menších korekciách v počtoch prijatých v programoch 
učiteľstva okrem angličtiny oproti minulému roku. Materiál sa tiež po prvýkrát predkladá 
v anglickom jazyku. 

V diskusii k tomuto bodu sa neobjavili žiadne otázky a pripomienky. Podpredsedníčka 
AS EBF UK vyzvala členov senátu EBF UK k hlasovaniu.  
 
 
Návrh uznesenia č. 8 : 
„Akademický senát EBF UK v Bratislave na svojom zasadnutí 2. 6. 2022 prerokoval a schválil 
návrh zásad prijímacieho konania, kritérií prijímacieho konania a podmienok prijatia, ako aj 
predpokladané počty prijatých na Bc. a Mgr. štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave pre štúdium v Akademickom roku 2023/2024“ 
 
Hlasovanie č. 9 
Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 8 bolo prijaté.   
 
 
Ad 11.  
Podpredsedníčka AS EBF požiadala dekana EBF UK o predstavenie bodu Harmonogram 
akademického roka 2022/2023. Dekan informoval o príprave harmonogramu prodekankou 
K. Valčovou a vedúcou Študijného oddelenia J. Mokošovou. Materiál ide v tendenciách 
minulých rokov. 
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V diskusii k tomuto bodu sa podpredsedníčka AS EBF UK spýtala na termín konania 
Veni Sancte, ktorý tam nie je uvedený. Dekan odpovedal, že kvôli pandemickej situácii je 
termín konania otvorený, preto sa v tomto harmonograme neobjavil. Ďalšie pripomienky sa 
neobjavili. Podpredsedníčka AS EBF UK vyzvala členov senátu EBF UK k hlasovaniu.  
 
 
Návrh uznesenia č.9 : 
„Akademický senát EBF UK v Bratislave na svojom zasadnutí 2. 6. 2022 prerokoval a schválil 
Harmonogram štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave pre akademický rok 2022/2023.“ 
 
Hlasovanie č. 10 
Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 9 bolo prijaté.   
 
 
Ad 12.  
Podpredsedníčka AS EBF požiadala dekana EBF UK o predstavenie bodu Schválenie členov 
disciplinárnej komisie pre študentov. Dekan informoval, že v marci uplynulo funkčné 
obdobie členov disciplinárnej komisie. Z tohto dôvodu je potrebné opäť schváliť riadnych 
členov tejto komisie. Dekan predstavil zloženie komisie. Predsedníčkou komisie je ex offo 
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť. Ďalší navrhnutí sú Dr. D. Benka, študent prvého 
ročníka S. Moric a návrh študentskej časti AS EBF UK. Študentská časť AS EBF UK doteraz 
nepripravila návrh kandidáta ako informoval prítomná členka S. P. Šimková. Dekan navrhol 
senátu, aby schválil navrhnutých kandidátov a študentská časť senátu pripraví návrh na 
budúce zasadnutie. Podpredsedníčka AS EBF UK pripomenula tiež, že viacerým členom 
študentskej časti ukončením štúdia skončí mandát. Návrh teda môžu pripraviť už 
novozvolení členovia študentskej časti AS EBF UK. 

V diskusii k tomuto bodu sa ďalšie pripomienky a návrhy neobjavili. Podpredsedníčka 
AS EBF UK vyzvala členov senátu EBF UK k hlasovaniu.  
 
 
Návrh uznesenia č.10 : 
„Akademický senát EBF UK v Bratislave na svojom zasadnutí 2. 6. 2022 schválil Návrh na 
členov Disciplinárnej komisie Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave v zložení: 
 
ThDr. Dávid Benka, PhD. 
 
Samuel Moric.“ 
 
Hlasovanie č. 11 
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Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 10 bolo prijaté.   
 
Ad 13.  
Podpredsedníčka AS EBF požiadala dekana EBF UK o predstavenie bodu Schválenie návrhu 
dekana EBF UK na menovanie prodekana . Dekan informoval, že postupne uplynie funkčné 
obdobie prodekanov. Koncom júna uplynie funkčné obdobie prodekana pre vedeckú 
činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty. Dekan sa preto rozhodol na základe uplynulej 
spolupráce a jeho výraznej aktivity nielen na fakulte, ale aj na úrovni univerzity nominovať 
Dr. M. Nicáka  a požiadať senát o schválenie tohto návrhu. Ide o štvorročné funkčné 
obdobie. Do diskusie sa prihlásil aj prodekan Dr. M. Nicák, ktorý sa poďakoval za pozitívne 
hodnotenie uplynulých štyroch rokov a za konštruktívnu spoluprácu, ktorú  oceňuje. 
Podpredsedníčka AS EBF UK sa tiež pripojila k poďakovaniu pánovi prodekanovi. Požiadal 
prodekana, aby sa počas hlasovania o jeho osobe odhlásil z rokovania. 

V diskusii k tomuto bodu sa ďalšie pripomienky a návrhy neobjavili. Podpredsedníčka 
AS EBF UK vyzvala členov senátu EBF UK k hlasovaniu.  
 
 
Návrh uznesenia č.11 : 
„Akademický senát EBF UK v Bratislave na svojom zasadnutí 2. 6. 2022  schválil Návrh dekana 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na menovanie pána 
Mgr. Maroša Nicáka, Dr. theol. za prodekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave pre vedu, zahraničné styky a rozvoj fakulty na v poradí druhé 
funkčné obdobie, v trvaní od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2026“ 
 
Hlasovanie č. 12 
Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 11 bolo prijaté.   
 
Dekan fakulty poďakoval za vyjadrenie dôvery a vyjadril nádej na pokračovanie 
produktívnej spolupráce a práce pre fakultu. 
Dekan poukázal na potrebu pripraviť voľby členov AS EBF UK zo študentskej časti. 
Predseda AS EBF UK sa prihlásil do diskusie a rovnako sa vyjadril k doplňujúcim voľbám do 
AS EBF UK. Dekan fakulty upozornil, že vzhľadom na možné ukončenie štúdia niektorých 
členov študentskej časti a ukončenie mandátov členov zamestnaneckej časti, môže dôjsť 
k patovej situácii a nebudú sa dať vyhlásiť doplňujúce voľby členov AS EBF UK.   
 
Po tomto upozornení sa členovia AS EBF UK rozhodli predísť tejto situácii dodatočným 
doplnením bodu rokovania a vyhlásením doplňujúcich  volieb do AS EBF UK. Voči tomuto 
návrhu nikto nevyslovil námietku. 
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Ad 14. 
Podpredsedníčka AS EBF UK  otvorila doplnený bod rokovania k voľbám do AS EBF 

UK. V diskusii k tomuto bodu o vyhlásení doplňujúcich volieb sa členovia senátu dohodli na 
návrhu termínov konania volieb. Ďalšie pripomienky a návrhy alebo námietky sa neobjavili. 
Podpredsedníčka AS EBF UK vyzvala členov senátu EBF UK k hlasovaniu.  
 
 
 
Návrh uznesenia č.12 : 
„Akademický senát EBF UK v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby na uvoľnené miesta do 
študentskej a zamestnaneckej časti Akademického senátu EBF UK v Bratislave s nasledovným 
harmonogramom: podávanie návrhov na členov študentskej a zamestnaneckej časti 
Akademického senátu EBF UK v Bratislave bude v termíne 19. 9. 2022 od 12.00 h - 3. 10. 2022 
do 12.00 h. Termín konania doplňujúcich volieb na uvoľnené miesta do Akademického senátu 
EBF UK v Bratislave bude 18. 10. 2022 v čase od 8.30 h do 14.30 h v Zasadačke Vedeckej rady 
EBF UK v Bratislave.“ 
 
Hlasovanie č. 13 
Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 12 bolo prijaté.   
 
 
Ad 15.  
Podpredsedníčka AS EBF otvorila posledný bod rokovania. Opýtala sa dekana fakulty, aké 
ďalšie úlohy a udalosti čakajú fakultu v najbližšom čase. Dekan fakulty spomenul, že 
nevyhnutné veci boli predložené na dnešné rokovania a poďakoval za konštruktívne 
rokovanie. Zároveň sa poďakoval podpredsedníčke AS EBF UK za vedenie tohto rokovania, 
ale aj za prácu, ktorú konala na fakulte a v AS EBF UK v ostatných rokoch, keďže v tomto 
času končí svoje pôsobenie na fakulte. Zaželal jej hojnosť Božieho požehnania, síl a  radosti 
do ďalšieho pôsobenia. 
Dekan fakulty sa tiež podelil s prítomnými s pozitívnou správou v súvislosti s prípravou 
akreditácie. Doteraz prebehli fakultné kroky schvaľovania. Zajtra bude prebiehať 
schvaľovanie na úrovni univerzity. Zatiaľ neboli vznesené zásadné pripomienky a možno 
očakávať schválenie aj na tejto úrovni. Je veľmi pozitívne a  je úspechom, že sa EBF UK darí 
udržať všetky študijné programy. 
Dekan fakulty tiež poďakoval podpredsedníčke študentskej časti AS EBF UK, ako aj 
končiacim študentom za ich prácu na fakulte a v AS EBF UK a zaželal im hojnosť Božieho 
požehnania a úspechov v ďalšom pôsobení. 
Podpredsedníčka AS EBF UK poďakovala dekanovi, ako aj všetkým ostatným za spoluprácu 
v ostatnom čase.  
 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Bartókova 8 

811 02  Bratislava 

Akademický senát 

 

 
Univerzita Komenského v Bratislave 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Akademický senát 

  

www.uniba.sk 

 

Podpredsedníčka AS EBF UK sa poďakovala všetkým prítomným za promptnosť, 
konštruktívnosť na dnešnom rokovaní a zaželala všetkým hojnosť úspechov v tom, čo ich 
čaká v najbližšom čase. 
 
Zapísal: ThDr. Dávid Benka, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
Patrícia Sára Šimková       doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.  
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