Správa dekana o činnosti
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
za obdobie od januára do decembra 2009
„Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby
svietila známosť slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených
nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha a nie z nás.“ 2K 4,6-7
Keď hodnotíme ďalší rok práce na EBF UK, robíme to ako tí, ktorí sa postavili do služby
poznávania a zvestovania Božieho slova. Aj v uplynulom roku sme prežívali moc tohto
slova. Boh, ktorý povedal: „Nech z temnosti zažiari svetlo!“, dal žiariť tomuto svetlu aj medzi
nami. Jeho stvoriteľské a zachraňujúce slovo bolo pre nás nie len predmetom nášho skúmania
ale vždy aj slovom žiariacim v našich srdciach, slovom prebúdzajúcim v nás vieru v moc
milosti.
„Známosť slávy Božej v tvári Kristovej“ – to je vyjadrenie blízkosti nekonečného
a neobsiahnuteľného Boha vo vtelenej podobe nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Apoštol
Pavel túto Božiu blízkosť a schopnosť poznať a okúsiť Božiu slávu v poznaní Ježiša Krista
označuje ako poklad, ako nesmiernu hodnotu, ktorá nám je zverená. Pri pohľade na uplynulý
rok práce si uvedomujeme, ako sme sa tohto pokladu dotýkali, ako sme čerpali z jeho
hodnoty, ako nás napriek všetkým našim slabostiam posilňoval, aby sme jeho hodnotu
odovzdávali ďalej.
Pán Boh má však na posilňovanie svojich služobníkov svoj, špecifický, spôsob. Byť
v službách mocného Pána je úžasné. Dáva nám to možnosť mať podiel na jeho moci. Niečo
z jeho slávy sa odrazí aj na nás. Je lichotivé, keď za veľkosť a hodnotu posolstva ocenia aj
posla. Apoštol Pavel, zdá sa, veľmi dobre vedel o náklonnosti poslov postupne zatieňovať
pôvodcu tej prenesmiernej moci, ktorú prinášajú. Preto tie slová o hlinených nádobách. Preto
tak prepotrebé a ustavične opakované upozornenie na krehkosť všetkých štruktúr, všetkých
systémov, všetkých materiálnych istôt, ktoré používame na to, aby sme mohli konať svoju
prácu v teológii. Hlinené nádoby – síce nezbytné na to, aby uchovali a odovzdali dôležitý
obsah, ale predsa len krehké, dočasné, v konečnom dôsledku vždy nahraditeľné – to je naša
funkcia pri teologickej službe, ktorú môžeme v skratke vystihnúť Pavlovými slovami:
„známosť slávy Božej v tvári Kristovej“. Našu krehkosť sme si uvedomovali mnohokrát,
často najmä vtedy, keď sme s minimálnymi finančnými prostriedkami mali plniť všetky úlohy
tejto vznešenej služby. O to viac si dnes uvedomujeme moc milosti Božej, ktorá nás doviedla
až k dnešnému dňu.
Nuž pozrime sa, ako sa darila naša práca v jednotlivých častiach našej služby.
Minulú výročnú správu som začal informáciou o umiestnení našej fakulty v hodnotení
Akademickej rankingovej a ratigovej agentúry (ARRA). V roku 2008 sme sa medzi 23
hodnotenými fakultami humanitného smeru na slovenských univerzitách umiestnili na 10
mieste. V tomto rebríčku sa spomedzi teologických fakúlt pred našou umiestnila Fakulta
reformovanej teológie (Univerzity J. Seleyho v Komárne) a Rímskokatolícka Cyrilometodská
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2009 ARRA vytvorila samostatnú
skupinu 7 teologických fakúlt. S hrdosťou a vďačnosťou za podiel všetkých spolupracovníkov
fakulty môžem oznámiť, ARRA ohodnotila EBF UK ako najlepšiu slovenskú teologickú
fakulty. Na tomto mieste chcem tiež spomenúť, že fakulta v septembri 2009 dostala do rúk
výsledky komplexnej akreditácie. Všetky študijné programy, na ktoré fakulta predložila
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žiadosti o akreditáciu získali potrebné práva. Popri bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom štúdiu má fakulta právo viesť aj habilitačné konania a konania na
vymenúvanie profesorov v odbore evanjelická teológia. Celkové hodnotenie, ktoré
Akreditačná komisia fakulte priradila podľa stupnice 1 – 4, kde 1 je najslabšia kvalita je 2,8
a podľa znakového vyjadrenia A – D je B. Tento výsledok radí fakultu medzi fakulty
s medzinárodne uznávanou kvalitou a s nadpriemernou kvalitou v rámci Slovenska.
Pozrime sa teda na jednotlivé časti našej služby.
1. Študijné programy a študenti
EBF v procese akreditácie získala práva na uskutočňovanie celkovo 9 programov vo všetkých
troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2009/10 prijímala študentov do
všetkých programov a celkový prehľad študijných programov, na ktoré má fakulta priznané
práva je teda nasledovný:
- evanjelická teológia (spojené päťročné magisterské štúdium)
- učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s učiteľstvom slovenčiny, nemčiny,
angličtiny alebo francúzštiny (bakalársky a magisterský stupeň), program uskutočňuje
fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK,
- evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (bakalárske štúdium – denné aj
externé)
- evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (magisterské štúdium
denné aj externé)
- doktorandské štúdium v odbore evanjelická teológia (denné a externé)
V akademickom roku 2009/10 sa spolu do všetkých uvedených programov podľa stavu k 31.
októbru 2009 zapísalo 194, čo je o 42 študentov viac ako v predchádzajúcom akademickom
roku. Tu možno konštatovať, že zápisom do tohto akademického roka sa naplno prejavili
kroky fakulty smerujúce k zvýšeniu počtu študentov. Do 1. roku štúdia sa v akademickom
roku 2009/10 zapísalo 91 nových študentov. V porovnaní z predchádzajúcim študijným
rokom, keď sa do prvého ročníka zapísalo 46 študentov, možno konštatovať nárast o 45
študentov. Do spojeného magisterského štúdia evanjelická teológia sa zapísalo 20 nových
študentov, čo je o 6 viac ako v minulom roku (pomer mužov a žien je 14 ku 6 v prospech
mužov). Do bakalárskeho programu „evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“
sa zapísalo 23 nových študentov, z toho 13 v dennej a 10 v externej forme štúdia. Do
bakalárskeho programu učiteľstvo náboženstva v kombinácii sa zapísali 3 študenti. Do
magisterského programu „evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci“ sa
zapísalo 40 nových študentov, z toho je 13 v dennej a 27 v externej forme štúdia. Do
magisterského stupňa učiteľského štúdia sa nezapísali žiadni noví študenti. Na doktorandské
štúdium sa zapísali 4 noví študenti, 3 v dennej a 1 v externej forme štúdia.
Vývoj počtu novo zapísaných študentov ukazuje nasledujúci graf.
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S radosťou môžem konštatovať, že rastúci trend v počte študentov sa nám podarilo udržať.
Kým medzi rokmi 2007/08 a 08/09 sme zaznamenali nárast o 6 študentov, nasledujúci rok to
bolo 14 a v tomto akademickom roku to je o 45 študentov viac. Ako je zrejmé z prehľadu, pod
nárast počtu novozapísaných študentov sa výraznou mierou aj v tomto roku podpísali práve
študenti programov s externou formou štúdia. V porovnaní s minulými rokmi sa v tomto
akademickom roku zlepšila aj bilancia celkového počtu zapísaných študentov, ktorá zostávala
po viacej rokov nezmenená.
Pri pohľade na počty študentov zapísaných do jednotlivých programov vo všetkých rokoch
štúdia je stav k 31. októbru 2009 nasledovný (pre porovnanie sú uvedené aj stavy z roku
2008):
Program
ev. Teológia
ET soc. pomoc denné

k 31. 10. 2009 k 31. 10. 2008
80
80
23
18

ET soc. pomoc externé
ET riadenie soc. pomoci denné

15
17

10
9

ET riadenie soc. pomoci externé
učiteľstvo náb. v komb. Bc.
učiteľstvo náb. mgr.
PhD. Dené
PhD. Externé
Spolu

27
8
7
8
9
194

1
4
8
9
12
151

Na denné doktorandské štúdium je zapísaných 8 študentov. V tomto akademickom roku boli
prijatí 4 noví doktorandi (všetko naši čerství absolventi): menovite: Mgr. Katarína Šoltésová,
Mgr. Michaela Pogányiová, Mgr. Richard Schön a Mgr. Štefan Panuška. Podľa katedier je
rozdelenie doktorandov nasledovné:
Katedre Starej zmluvy - Mgr. Katarína Šoltésová,
Katedre Novej zmluvy - Mgr. Miroslava Franková
Katedra cirkevných dejín – žiaden doktorand
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Katedre systematickej teológie - Mgr. Miroslav Varga, Mgr. Michal Devečka, Mgr. Michaela
Pogányiová,
Katedra filozofie a religionistiky – Mgr. Branislav Kováč, Mgr. Peter Filo, Mgr. Štefan
Panuška (prerušené štúdium).
Katedre praktickej teológie - Mgr. Richard Schön,
Na externé štúdium bol prijatý 1 nový doktorand. Na externom doktorandskom štúdiu
evidujeme spolu 9 doktorandov.
V akademickom roku 2009/10 sa na štúdium na našej fakulte zapísalo 11 študentov zo
zahraničia, zo Srbska (7), Slovinska (1), Rumunska (2) a Maďarska (1). V zahraničí v roku
2009 v letnom semestri v rámci programu ERAZMUS bola jedna študentka na EFT UK v
Prahe (Milena Ferenčíková), a jedna v dánskom Aarhus (Mgr. Franková). V zimnom semestri
bola na ETF UK v Prahe cez Erzamus jedna študentka (Jurčová) a jedna študentka bola počas
roku 2009 v USA (Romana Ábelová na základe dohody SZS ELCA a ECAV). Využívanie
programu ERAZMUS je stále slabou stránkou našej fakulty. Napriek úsiliu vedenia a
viacerým uzatvoreným bilaterálnym zmluvám máme stále problém motivovať študentov
k využívaniu tohto nástroja.
Na slávnostnej promócii 2. júla 2009 bolo po úspešnom ukončení štúdia promovaných 12
študentov v odbore evanjelická teológia, čo je o 6 menej ako v predchádzajúcom roku.
V odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii nemecký jazyk
a náboženská výchova boli promovaní 3 absolventi, čo je rovnaký počet ako
v predchádzajúcom roku. Po prvýkrát ukončili štúdium aj 5 absolventi bakalárskeho štúdia
V programe bakalárskeho štúdia evanjelická sociálna diakonia absolvovalo 7 študentov, čo je
o 2 viac ako v predchádzajúcom roku. Doktorandské štúdium akademickom roku 2008/09
úspešne ukončili 7 absolventi: Mgr. Eva Mažárová, PhD; Mgr. Erika Valko-Krišťáková,
PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., a Mgr. Vladimír Šimo, PhD. ako denní študenti a Mgr.
Andrej Žitňan ,PhD., Mgr. Janka Straková, PhD. a ThDr. Lucjan Klimsza, PhD., ako externí.
Prijímacie pohovory do bakalárskych a magisterských programov sa konali 10. júna a 2.
septembra 2009. Slávnostné otvorenie akademického roka bolo 16. septembra 2009
a imatrikulácia novoprijatých študentov bola 19. októbra 2009. Slávnostné služby Božie Veni
Sancte sa konali vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave 20. septembra 2009.
Slávnostným kazateľom bol prodekan pre štúdium Mgr. František Ábel, PhD.
Popri radosti a nádeji z rastúceho počtu študentov nás v najbližšom období čaká práca na
hodnotení prvých skúseností s novými študijnými programami. Najmä spôsob výučby
v externej forme štúdia vyžaduje špecifický prístup, modifikáciu metód v porovnaní s dennou
formou štúdia. Organizácia štúdia programov v externej forme štúdia si tiež vyžaduje
špeciálnu pozornosť, najmä ak pomerne veľkú časť výučby zabezpečujú externí pedagógovia.
Významnou otázkou v najbližšom akademickom roku bude aj možné spoplatnenie externej
formy štúdia na našej fakulte.
2. Rigorózne konania
Fakulta ponúka možnosť rigorózneho konania v zmysle zákona a v podrobnostiach sa riadi
interným predpisom Univerzity Komenského (2/2007, ktorý od 16. apríla 2007 nahradil starší
predpis z roku 2002).
Dvaja uchádzači, prijatí na rigorózne konanie v akademickom roku 2007/2008
(menovite: Mgr. Ján Horák, Mgr. Viktor Sabo, obaja absolventi našej fakulty v študijnom
programe evanjelická teológia) pokračujú v rigoróznom konaní.
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Na rigorózne konanie bol v akademickom roku 2008/2009 prijatý celkovo 1 uchádzač:
menovite: Mgr. Andrea Lukačovská, absolventka našej fakulty v študijnom programe
evanjelická teológia.
Na rigorózne konanie bolo v akademickom roku 2009/2010 prijatých celkovo 5
uchádzačov:
menovite: Mgr. Marián Krivuš, Mgr. Jana Bosáková, Mgr. Peter Švehla, Mgr. Eva Juríková,
Mgr. Peter Krajcer. Všetci piati sú absolventi našej fakulty v študijnom programe evanjelická
teológia.
Rigorózne konanie ukončili úspešne v roku 2009 celkovo 4 uchádzači, pričom
slávnostne promovaní boli v roku 2009 dvaja:
Mgr. ThDr. Jerguš Olejár,
Mgr. ThDr. Józef Szymeczek, štátna príslušnosť česká, absolvent Filozofickej fakulty Ostravskej
univerzity a Historicko-pedagogickej fakulty Opolskej univerzity v Poľsku.

Mgr. ThDr. Matej Oráč, rigoróznu skúšku vykonal 27. 11. 2009.
Mgr. ThDr. Andrea Lukačovská, rigoróznu skúšku vykonala 27. 11. 2009.
3. Habilitačné konania
V apríli 2009 bolo na fakulte s pozitívnym výsledkom ukončené habilitačné konanie ThDr.
Pavla Hanesa, PhD z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do
konca roku 2009 nebolo začaté žiadne habilitačné konanie, hoci fakulta poskytla informácie
o podmienkach habilitačného konania dvom záujemcom.
4. Pedagógovia
Stav pedagógov k 31. októbru 2009 je fyzicky 19 (z toho 5 žien), ktorí súhrnne pracujú v
rozsahu 16,46 úväzku. Na fakulte po zriadení výskumného pracoviska pracuje od 1. júla 2009
jeden výskumný pracovník na ustanovený pracovný čas (Daniel). V porovnaní s rokom 2008,
keď sme mali fyzicky 20 pedagogických pracovníkov zostal celkový počet i po vytvorení
miesta výskumného pracovníka počet tvorivých pracovníkov nezmenený. Zvýšil sa však
celkový úväzok tvorivých pracovníkov z 15,8 na 17,46, čo je v súlade s koncepciou fakulty
smerujúcou k posilneniu personálneho zabezpečenia katedier. Na fakulte pôsobili dvaja
profesori (Bándy, Filo), štyria docenti (Horňanová, Gažík, Grešo – do 30. 8., Predmerská,),
dvanásti odborní asistenti (Ábel, Batka, Benka D., Benka J, Daniel do 30. 6., Hvožďara,
Klátik, Mišiak, Prostredník, Zaviš, Hajský, Alberty) a štyria asistenti (Feketeová, Jurík,
Juríková, Hanus od 21. 9.). Priemerný vek profesorov je 59,01 rokov, docentov 49,65 rokov,
odborných asistentov 45,65 rokov a asistentov 38 rokov.
V uplynulom roku fakulta vypísala 2 výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov. V jednom prípade išlo o obsadenie docentského miesta
na katedre SZ a vo výberovom konaní uspela sestra doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
V druhom prípade išlo obsadenie miesta samostatného výskumného pracovníka na
novozriadenom výskumnom pracovisku fakulty – Inštitút kontextuálnej teológie. Vo
výberovom konaní uspel brat David Daniel PhD., ktorý dovtedy pôsobil na katedre CD.
Na funkčných miestach na ustanovený pracovný čas na fakulte teda ku dnešnému dňu pôsobia
dvaja profesori (Bándy, Filo), traja docenti (Horňanová, Gažík, Predmerská) a osem
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odborných asistentov (Ábel, Batka, Dávid Benka, Jozef Benka, Hajský, Hanus, Prostredník,
Zaviš).
Popri interných pedagógoch pôsobia na fakulte aj externí pedagógovia alebo ako hostia
vyslaní partnerskými cirkvami ECAV. Na katedre praktickej teológie pôsobí 17 externých
pedagogických spolupracovníkov, najmä v súvislosti s novootvorenými študijnými
programami, kde fakulta spolupracuje s pedagogickou fakultou a fakultou manažmentu UK.
Ako lektor anglického jazyka na fakulte pôsobil Bc. William Hinlicky, v rámci programu
ELCA.
Na tomto mieste chcem vysloviť zvláštne poďakovanie doc. ThDr. Jánovi Grešovi, ktorý sa
v septembri minulého roku rozhodol ukončiť svoje pôsobenie na fakulte. Na katedre NZ
pôsobil od roku 1986 a od roku 1998 bol jej vedúcim. Jeho vedecká ale predovšetkým
pedagogická práca zanechala pečať na celej generácii absolventov našej fakulty. Vždy mu
záležalo na tom, aby teológia prinášala biblické posolstvo dnešnému človeku
v zrozumiteľnom jazyku. Spolu s ním sa tešíme, že dielo Paula Tillicha, z ktorého čerpal pre
svoju teologickú i praktickú prácu v cirkvi, sa v týchto dňoch predovšetkým vďaka jeho
prekladateľskej práci stáva súčasťou slovenskej teologickej literatúry. Prajeme mu, aby ho
Pán Boh aj v ďalších rokoch obdarúval zdravím a aby sme sa aj naďalej pri rôznych
príležitostiach mohli s ním stretávať aj tu na pôde fakulty, kde má vždy dvere otvorené.
5. Vyučovací proces
Interní a externí pedagógovia v oboch semestroch sledovaného obdobia zabezpečovali
vyučovanie v súlade s akreditačnými spismi a schváleným rozpisom predmetov, ktorý je
zverejnený v ročenke fakulty. Obsah vyučovania sa v jednotlivých programoch člení podľa
katedier, ktorých má fakulta šesť:
Katedra Starej zmluvy – vedúci prof. ThDr. Juraj Bándy,
Katedra Novej zmluvy – vedením katedry poverený Mgr. František Ábel, PhD.
Katedra cirkevných dejín – vedením katedry poverený Mgr. Norbert Hajský, PhD.
Katedra systematickej teológie – vedením katedry poverený Mgr. Ľubomír Batka, PhD.
Katedra filozofie a religionistiky – vedúci doc. ThDr. Peter Gažík
Katedra praktickej teológie – vedúci prof. ThDr. Július Filo.
V rámci vnútrouniverzitnej mobility vyučujú kurzy na Filozofickej fakulte UK prof. ThDr.
Juraj Bándy, ThDr. Monika Zaviš, PhD. a odb. as. Mgr. František Ábel, PhD. Na iných
vysokých školách pedagogicky pôsobia prof. ThDr. Juraj Bándy (Reformovaná teologická
fakulta Univerzity Jánosa Selyho v Komárne) a doc. ThDr. Peter Gažík (Fakulta prírodných
vied Žilinskej univerzity).
Harmonogram akademického roka bol schválený a dodržaný v súlade s harmonogramom
Univerzity Komenského. Pedagogické úlohy sú vzhľadom na akreditovaný obsah
jednotlivých študijných programov zabezpečené v dostačujúcej miere. V akademickom roku
2009/10 sa pedagogický proces na fakulte riadil podľa odporúčaných študijných plánov.
V letnom semestri 2008/09 sme na fakulte po prvý krát konali štátnu skúšku novým,
pozmeneným spôsobom tak ako ho prerokovala a schvália vedecká rada fakulty. Zredukovali
sme počet predmetov štátnej skúšky a skúška zo všetkých predmetov štátnej skúšky sa koná v
jeden deň. Pri reforme štátnej skúšky sme sa sústredili predovšetkým na to, že v zmysle
zákona o vysokých školách má štátna skúška preveriť schopnosť študentov používať
vedomosti získané v priebehu celého štúdia.
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V septemrbi 2009 spustila Univerzita Komenského nový systém evidencie štúdia AIS2. Jeho
zavedenie vo významnej miere sprehľadní a zjednoduší administratívu v súvislosti so
študijnou agendou tým, že umožňuje priamu a bezprostrednú komunikáciu vysokoškolských
učiteľov a študentov s evidenčnou databázou. Ako každý nový systém aj AIS2 však zo sebou
prináša prvotnú záťaž spojenú s osvojením si základných pracovných úkonov a s doladením
systému pre každodenné používanie v špecifických podmienkach jednotlivých fakúlt.
6. Technicko-hospodárski pracovníci
K 31. októbru 2009 fakulta zamestnávala 21 (21 v 2008) osôb v kategórii technickohospodárski a odborní pracovníci, ktorí napĺňali spolu 21,7 úväzku (21,4 v 2008). Zatiaľ, čo
počet fyzických osôb sa voči roku 2008 nezvýšil, súčet úväzkov sa zvýšil len o 0,3.
Vo funkcii dekan – Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
Funkciu tajomníčky fakulty - Mgr. Teodora Kosturková.
Sekretárkou dekana je Ľubica Černá, ktorá v súbežnom pracovnom pomere pracuje aj ako
referentka pre PhD. štúdium. Tešíme sa, že po roku sa sestra Černá opäť vrátila na svoje
pôvodné pracovisko a svojimi darmi môže naďalej prispievať k práci fakulty.
Ekonómkou fakulty je Anna Rajnohová, ktorá v súbežnom pracovnom pomere pracuje aj ako
referentka pre štátnu pokladnicu.
Správcom Integrovaného informačného a komunikačného systému je Mgr. Ján Gondoľ.
Pokladníčkou a správkyňou majetku je Jana Kozáková, ktorá v súbežnom pracovnom pomere
pracuje ako mzdová účtovníčka.
Vo funkcii vedúceho knižnice pracuje Mgr. Ján Baďura. V knižnici ďalej pracuje Mgr.
Vlastislav Svoboda, ktorého úväzok je kombinovaný s prácou na správe a aktualizácii
webovej stránky fakulty a so správou systému AIS2. V minulom roku sme sa rozlúčili so
sestrou Carlou Schick, ktorá bola vyslaná Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike
a pomáhala našej knižnici ako dobrovoľníčka pri katalogizácii anglických a nemeckých
titulov.
Na mieste študijného referenta pracovala v prvom polroku 2009 pani Rybárová a od
septembra 2009 pani Jana Mokošová.
Domovníkom je Ľuboš Boczek. Vodičom a údržbárom so súbežným pracovným pomerom
kuriča je Július Csémi. Fakulta zamestnáva piatich vrátnikov (Mgr. Ján Fábry, Vojtech Honz,
Ondrej Bakoš, Mária Šándorová, Oto Nečada) a štyri upratovačky (Alica Trojanovská, Alica
Gbúrová, Adriana Blahútová, Jana Mokošová).
7. Vedenie fakulty
Vedenie fakulty tvoria dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomníčka fakulty.
Vedenie sa schádza na pracovných poradách v priemere raz do mesiaca a v prípade potreby aj
k mimoriadnym operatívnym poradám. Popri úlohách spojených s bežným riadením fakulty
bolo obsahom porád v prvom polroku 2009 predovšetkým riešenie úloh spojených s prípravou
osláv výročia fakulty (30. septembra a 1. októbra 2009)
Ďalšími významnými úlohami, ktoré vedenie fakulty riešilo bola realizácia kurzu v spolupráci
s Roanoke College, Virginia v letnom semestri 2008/09. Vedenie fakulty sa ďalej venovalo
zriadeniu neinvestičného fondu na podporu vzdelávania v oblasti evanjelickej teológie
Theologia Evangelica, ktorý bol zaregistrovaný na príslušných úradoch vo februári 2009.
8. Vedecká rada fakulty
Vedecká rada fakulty rokuje a rozhoduje o veciach, v ktorých má kompetencie v zmysle
zákona o vysokých školách a v zmysle štatútu EBF UK.
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V sledovanom období sa zišla na piatich zasadnutiach (20. marca, 16. apríla, 12. mája, 29.
októbra a 11. decembra 2009).
Vedecká rada pracovala v rovnakom zložení ako v roku 2009:
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. (predseda, z titulu funkcie dekana) a členovia:
Prof. ThDr. Juraj Bándy
Prof. ThDr. Július Filo (z titulu funkcie prodekana)
Doc. ThDr. Peter Gažík
David P. Daniel, PhD.
Odb. as. Mgr. František Ábel, PhD. (z titulu funkcie prodekana)
Odb. as. Mgr. Ľubomír Batka, PhD.
Odb. as. ThDr. David Benka, PhD.
Odb. as. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD.
Odb. as. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
odborníci z praxe
Odb. as. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Ing. Ján Huba, riaditeľ Diakonie ECAV
doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.
doc. Ing. Helena Nízka, PhD.
doc. ThDr. Ján Grešo
Popri bežnej agende boli viaceré zasadnutia VR venované najmä príprave nového formátu
štátnej skúšky, zriadeniu výskumného pracoviska, ktorým je Inštitút kontextuálnej teológie
a obsahovej príprave osláv 90. výročia evanjelického teologického vzdelávania
v podmienkach moderného Slovenska.
9. Veda a výskum
Pôsobenie fakulty v oblasti vedy a výskumu sa v uplynulom roku odvíjalo od interného
projektu vedeckej a výskumnej činnosti, ktorý na návrh prodekana pre vedu schválila vedecká
rada fakulty. Súčasťou plánu, ktorý navrhli jednotlivé katedry bola predovšetkým autorská
práca na publikáciách a príprava grantových žiadostí.
Merateľným výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti fakulty sú predovšetkým publikačné
výstupy. Popri počte študentov má výkon fakulty v tejto oblasti priamy vplyv na výšku
finančnej dotácie, ktorú fakulta získava z Ministerstva školstva.
Nasledujúca tabuľka ukazuje porovnanie publikačných výstupov fakulty za posledné tri roky
v kategóriách, ktoré sleduje pri hodnotení výkonu fakulty Ministerstvo školstva SR.
Kategória
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej
monografie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Spolu
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vyd.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vyd.
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich
vydavateľstvách
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2007

2008

2009

1
1

0
0

2
2

1

1

1

2

BCI Skriptá a učebné texty
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
Spolu
Skupina B
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Spolu
Skupina C - Ostatné recenzované publikácie
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahr. vyd.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných čas.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konf.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konf.
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných čas.
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BED Odborné práce v recenzovaných dom. zborníkoch
Spolu
SPOLU publikácie

1
2

1
3
7

3
1
1
6

0
0

1
1

0
0

3
24

2
5

1
3

2
18

18
42
45

1
3
2
16
2
22
2
75
83

1
2
28
1
1
14
54
62

Z prehľadu vyplýva, že zatiaľ čo medzi rokmi 2007 a 2008 sme zaznamenali takmer 100%
nárast počtu hodnotených publikácií, v roku 2009 došlo v porovnaní s rokom 2008 k poklesu
o zhruba 30%. Pokiaľ ide o podiel jednotlivých tvorivých pracovníkov na výkone fakulty
v publikáciách je tento veľmi nerovnomerný. Vrátane doktorandov máme na fakulte 27
tvorivých pracovníkov z rozdielnou výškou pracovného úväzku. Len 15 z nich v roku 2009
prispelo svojimi publikáciami k výkonu fakulty. Pritom traja kolegovia svojimi publikáciami
predstavujú polovicu celkového výkonu fakulty (Ábel, Filo J, Horňanová). Výraznou mierou
k výkonu fakulty v publikáciách prispela ďalšia skupina pedagógov, ktorých príspevok
predstavoval 5-15% výnkonu fakulty (Bándy, Batka, Benka J, Zaviš). V rozmedzí od 3% do
5% k výkonu fakulty prispeli traja pedagógovia (Benka D, Jurík, Prostredník). Podielom
nižším ako 3% k výkonu fakulty prispeli 4 pedagógovia a doktorandi (Hajský, Predmerská,
Šoltésová, Varga, Filo P.).
Počet publikujúcich a ich podiel na
výkone fakulty
Podiel na výkone
počet
%
viac ako 15%
3
49
viac ako 10%
1
11
viac ako 5%
3
24
viac ako 3%
3
13
menej ako 3%
5
3
spolu
15 100
Podrobný zoznam publikačnej činnosti pracovníkov fakulty je v prílohe správy a tiež
v príslušnej databáze na webovej stránke univerzity.
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V roku 2009 katedry Starej zmluvy, Novej zmluvy pripravili celkovo dve žiadosti o VEGA
granty, ktoré obe úspešne prešli hodnotením v komisiách VEGA, pričom grant „Corpus
Paulinum ako paradigma medzináboženského dialógu v multikulturálnej spoločnosti“, kde
vedúcim je Mgr. František Ábel, PhD. získal v skupine č. 10 pre spoločneské vedy hodnotenie
89,18 bodov, čo je 25. miesto spomedzi 66 projektov navrhnutých na financovanie. Grant
Teologické myslenie u Dostojevského - Dostojevskij v teologickom myslení, kde vedúcim je
ThDr. David Benka, PhD. Získal hodnotenie 72,45 bodov, čo je 66 miesto. V súčasnosti
čakáme na rozhodnutie Ministerstva školstva o tom, v akej výške budú pre schválené projetky
pridelené finančné prostriedky.
Fakulta v uplynulom roku usporiadala jednu konferenciu v súvislosti s výročím fakulty pod
názvom: „Tvorivá tradícia, ktorá orientuje, oslobodzuje a pripravuje na službu
90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku“ (30. septembra a 1. októbra
2009). Na konferencii odzneli príspevky vedúcich katedier fakulty a hostí s cieľom zhodnotiť
teologické vzdelávanie na fakulte a načrtnúť perspektívy tohto vzdelávania v nových
podmienkach.
Fakulta bola tiež spoluorganizátorom vedeckých a odborných podujatí.
V dňoch 2. – 8. augusta 2009 sa na fakulte uskutočnilo zasadnutie Výboru Svetového
luteránskeho zväzu pre obnovu. Členom výboru je dekan fakulty. Úlohou výboru je
vypracovanie teologických a organizačných návrhov pre zmeny v ústave Svetového
luteránskeho zväzu.
V dňoch 4. – 8. septembra 2009 sa na fakulte uskutočnila pravidelné výročné zasadnutie stálej
Konferencie pre kresťanské prístupy k obrane a odzbrojeniu CCADD. Členom konferencie je
Mgr. František Ábel, PhD. a s konferenciou dlhodobo spolupracuje aj tajomníčka fakulty
Mgr. Teodora Kosturková.
V dňoch 22. – 25 novembra 2009 sa na pozvanie fakulty uskutočnilo druhé zasadnutie
prípravného tímu pre medzinárodný vedecký projekt: Úloha kresťanských spoločenstiev
v období studenej vojny. Organizátorom a spolupredsedom tohto tímu je prodekan fakulty
Prof. ThDr. Július Filo.
Medzi tieto podujatia možno zaradiť aj tradičnú letnú teologickú akadémiu, ktorá sa v tomto
roku konala v prvom týždni mesiaca júl a prebiehala v skrátenej, ale o to intenzívnejšej
podobe počas troch dní, pod vedením Dr. Bo Holm z partnerskej univerzity v Aarhus,
Dánsko. Prednášal na tému „Theology of gift“ a akadémie sa zúčastnilo 10 študentov.
Akadémiu odborne garantoval a organizačne zabezpečil Mgr. Ľubomír Batka, PhD.
Ďalšou dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli hosťovské prednášky. Celkovo ich
fakulta v roku 2009 zorganizovala 9:
Sarah Hinlicky, PhD. – Štarsburg, 25. februára 2009 - "Fear Not! The Angel's Guide to
Ecumenism."
Dr. Dongin Baek, Viedeň/Seoul – 1. apríla 2009 – Karl Barth a Barmenské vyhlásenie za ias
Hitlera
Filip Čapek, ThD. - ETF UK Praha, 25. marca 2009 - Archeologie versus očekávání - sonda
do současného stavu archeologického bádání v Izraeli
Mgr. Slavomír Sabol – 15. apríla 2009 – Sviatosť ako liturgická interakcie Boha a človeka
Prof. Ulrich Nembach, Nemecko – 29. apríla 2009 – Theologie Global
Prof. Dr. Ferdinand Klein, - Nemecko – 14. októbra 2009 - Logotherapie – Viktor Frankl
Mgr. Michal Havran – 11. novembra 2009 - Byzantsko-slovanská apokalyptická literatúra
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Rev. Dr. Risto Lehtonen – Fínsko – 25. novembra 2009 - Worldwide Christian Comunities
building bridges in the cold war time
Významnou aktivitou v oblasti rozvoja fakulty bola realizícia spoločného vzdelávacieho
programu našej fakulty a Roanoke College, Virginia USA. Iniciátorom programu bol doc.
našej fakulty, Paul Hinlicky, PhD. ktorý pôsobí v Roanoke College. Program priebiehal
v letnom semestri 2008/09 a na jeho obsahovej realizácii sa popri dr. Hinlickom podieľali aj
traja kolegovia z našej fakulty (Filo, Daniel, Batka). Súčasťou programu boli početné
poznávacie zájazdy do okolitých krajín, ktoré organizačne zabezpečovala tajomíčka fakulty
pani Kosturková. Program veľmi dobre preveril pripravenosť pedagógov na prípravu
a realizáciu vyučovacej činnosti v anglickom jazyku. Naši partneri program hodnotili ako
úspešný a teraz pripravujeme realizáciu jeho druhej fázy v zimnom semestri 2011/12.

Práca v oblasti vedy a výskumu podľa katedier a jednotlivých pedagógov ako ju pre správu
dekana dodali vedúci jednotlivých katedier:
KATEDRA STAREJ ZMLUVY
Pedagogickí pracovníci na katedre:
Prof. ThDr. Juraj Bándy, vedúci katedry
Odb. as. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
Odb. as. ThDr. David Benka, PhD.
1.Pedagogické aktivity pracovníkov katedry
1. 1. počty kurzov,
Prof. Bándy prednášal takto:
V zimnom semestri 2008 / 09
E-SZ 401 Exegéza Starej zmluvy I (Tóra),
E-SZ 500 Teológia Starej zmluvy,
Diplomový seminár,
Dejiny biblického Izraela (na FiF UK),
spolu 4 kurzy v rozsahu 9 hodín do týždňa
V letnom semestri 2008 / 09
E-SZ 402 Exegéza Starej zmluvy II (Nebíím),
E-SZ 501 Vybrané kapitoly z teológie Starej zmluvy,
Diplomový seminár
Stará zmluva ako literárny fenomén (na FiF UK),
spolu 4 kurzy v rozsahu 8 hodín do týždňa.
V zimnom semestri 2009 / 10
E-SZ 401 Exegéza Starej zmluvy I (Tóra),
E-SZ 500 Teológia Starej zmluvy,
Diplomový seminár,
Dejiny biblického Izraela (na FiF UK),
spolu 4 kurzy v rozsahu 9 hodín do týždňa
Doc. Horňanová prednášala takto:
V zimnom semestri 2008 / 09
E-SZ 100 Úvod do Starej zmluvy,
E-SZ 301 Hebrejčina I,
E-SZ 303 Cvičenia z hebrejčiny I,
Diplomový seminár,
spolu 4 kurzy v rozsahu 8 hodín do týždňa
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V letnom semestri 2008 / 09
E-SZ 403 Exegéza Ketubím
E-SZ 605 Seminár Erec Izrael I.
E-SZ 606 Seminár Erec Izrael II.
E-SZ 302 Hebrejčina II.
E-SZ 304 Cvičenia z hebrejčiny II
Diplomový seminár
spolu šesť kurzov v rozsahu 13 hodín týždenne
V zimnom semestri 2009 / 10
E-SZ 301 Hebrejčina I.
E-SZ 303 Cvičenia z hebrejčiny I
E-SZ 100 Úvod do Starej zmluvy
Diplomový seminár
E-SZ 610 Obetná prax v Izraeli podľa Lev
Spolu päť kurzov v rozsahu 10 hodín týždenne
Dr. Benka prednášal takto:
V zimnom semestri 2008 / 09
E-SZ 601 Biblospyt SZ,
E-SZ 301 Hebrejčina I,
E-SZ 303 Cvičenia z hebrejčiny I,
E-SZ 611 Vybrané texty zo Starej zmluvy I,
spolu štyri kurzy v rozsahu 9 hodín do týždňa.
V letnom semestri 2008 / 09
E-SZ 200 Dejiny Izraela,
E-SZ 302 Hebrejčina II,
E-SZ 304 Cvičenia z hebrejčiny II,
E-SZ 605 seminár na tému „Vybrané postavy z dejín výkladu Biblie“,
E-SZ-605 seminár na tému Príchod Izraelcov do Kanaánu – dobytie, obsadenie, sociálna revolta?
spolu päť kurzov v rozsahu 11 hodín do týždňa.
V zimnom semestri 2009 / 10
E-SZ 601 Biblospyt SZ,
E-SZ 301 Hebrejčina I,
E-SZ 303 Cvičenia z hebrejčiny I,
E-SZ 305 Cvičenia z hebrejčiny III
E-SZ 611 Biblospyt Starej zmluvy (pre externú formu štúdia)
spolu päť kurzov v rozsahu 11 hodín do týždňa.
Všetky kurzy boli odučené, resp. zatiaľ sú odučené podľa sylabov. Kvôli chorobe alebo iným
okolnostiam nebol narušený vyučovací proces na katedre.
1. 2. počty diplomandov
V akademickom roku 2008 /09 písal diplomovú prácu na katedre dvaja študenti (Peter Krajcer u prof.
Bándyho a Katarína Šoltésová u doc. Horňanovej). V akademickom roku 2009 /10 pripravuje diplomovú prácu
jedna študentka (Katarína Haluzová u doc. Horňanovej).
1. 3. počty doktorandov,
Interná doktorandka Mgr. Eva Mažárová, ktorá úspešne ukončila svoje štúdium, bola promovaná 4.
decembra 2009.
V akademickom roku 2009 / 10 začala svoje štúdium interná doktorandka Katarína Šoltésová. Jej
školiteľkou je doc. Horňanová.
1. 4 rigorózne a habilitačné konania,
Mgr. Andrea Lukačovská úspešne vykonala rigoróznu skúšku dňa 27. novembra 2009. Jej
konzultantkou bola doc. Horňanová.
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V akademickom roku 2009 / 10 sa prihlásili na rigorózne konanie na katedre dvaja uchádzači: Mgr.
Peter Krajcer a Mgr. Eva Juríková. Ich konzultantom bude prof. Bándy.
Bolo
ukončené
habilitačné
konanie S. Horňanovej, ktorá bola vymenovaná za docentku na Univerzite Komenského ku dňu 1. 1. 2009.
1. 5. charakteristika dôrazov v pedagogickom procese

•
•

•
•
•

Prof. Bándy
pri výučbe exegézy zohľadňuje skúsenosti z ekumenického prekladu Biblie,
na prednáškach na filozofickej fakulte sa usiluje o zrozumiteľné podanie učebnej látky neteológom
Doc. Horňanová
vo svojej prednáškovej a vedeckej činnosti kladie dôraz na sprostredkovanie vedomostí
z intertestamentálneho judaizmu,
pri výučbe hebrejčiny využíva vedomosti získané počas jazykového kurzu ivritu na univerzite v Haife
(Izrael),
pri výučbe Úvodu do Starej zmluvy využíva obrazový materiál z pobytov v Izraeli. V tomto roku obsah
tohto kurzu rozšírila o úvod do pseudoepigrafických apokalyptických textov, apokryfov a kumránskej
literatúry.

Dr. Benka
pri výučbe biblospytu pre študentov neteologického zamerania (učitelia, sociálna pomoc) sa zameria na
prípravu doplňujúcich študijných materiálov pre tento typ programu.
• V zvýšenej miere využíva synchrónne dôrazy a projekčnú techniku pri vyučovaní biblickej hebrejčiny
za účelom zvýšenia názornosti a efektivity vyučovania klasického jazyka.
•

2. Vedecké aktivity pracovníkov katedry
2. 1. usporiadane konferencie

•
•

Dr. Benka usporiadal
kolokvium mladých vedeckých pracovníkov EBF UK dňa 9. decembra 2009 spolu s dr. Hajským,
hosťovskú prednášku Dr. Filipa Čapka z ETF UK v Prahe na tému „Archeologie versus očekávání sonda do současného stavu archeologického bádání v Izraeli" v rámci programu Erasmus dňa 25.3.
2009.

2. 2. prednášky mimo fakulty

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Prof. Bándy prednášal
dňa 21. apríla v Prahe na medzinárodnej konferencii „Hermeneutika narratívnych a legislatívnych
textov Starej zmluvy na tému „Kain und Abel“,
dňa 9. júla v Sibiu (Rumunsko) na výročnom kongrese SOMEF na tému Die Predigt als protestantischer
Beitrag für die Gesellschaft“,
dňa 21. júla v Kıszegu (Maďarsko) v rámci Prvého stredoeurópskeho týždňa Biblie na tému „Die
Geschichte der Pentateuchforschung“
dňa 8. septembra v Komárne v rámci medzinárodného sympózia Feminínny princíp v náboženstvách na
tému „Milyen nemő az Ószövetség Istene“
dňa 12. októbra na pastorálnej konferencii farárov Bratislavskéhoseniorátu na tému „Zvláštnosti
Lukášových podobenstiev“
dňa 25. novembra vo Veľkom Slavkove na konferencii kaplánov ECAV na tému „Exegéza 46. žalmu“ a
„Zákon a evanjelium vo svetle Gal 3“.
Doc. Horňanová prednášala
na tému „Aktuálna homiletická tvorba a diskusia o kázaní v ECAV na Slovensku“ na UMB v B.
Bystrici 3. 3. 2009,
na tému „Židovská apokalyptika“ na Univerzite tretieho veku UK v Bratislave 30. 4. 2009,
na tému „Synagógy“ na Mestskom úrade vo Vrbovom 13. 10. 2009,
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•

•

•
•

na tému „Kumránske zvitky“ pre členov spoločnosti TVORBA T v Bratislave na Konventnej ul. 28. 10.
2009.
Dr. Benka prednášal
na medzinárodnej konferencii „The Stranger in Judaism and Other Concepts of Jewish Tradition“
(Society for Jewish and Biblical Studies in Central Europe) 1. - 2. februára 2009 v Piliscsabe,
Maďarsko. Názov prednášky: Some Reflections on Stranger in the Dedicatory Prayer of Solomon and
its Context in 1Kings
na Univerzite tretieho veku UK v Bratislave dňa 16.4. 2009. Názov prednášky: Múdrosť a múdroslovie
v starovekom Izraeli
na stretnutí presbyterov Gemerského seniorátu v Rožňave dňa 27. septembra 2009. Názov prednášky:
Význam Starej zmluvy pre dnešného kresťana

2. 3. účasť na konferenciách a študijných pobytoch
Prof. Bándy sa zúčastnil
v dňoch 14. – 18. septembra vo Viedni na študijnom pobyte v rámci partnerstva medzi našimi
univerzitami.
Dr. Horňanová sa zúčastnila
v dňoch 28. 10 – 2. 10. 2009 študijného pobytu na Univerzite vo Viedni v rámci krátkodobých pobytov
pracovníkov UK na zahraničných univerzitách.
2. 4. významnejšie publikácie

•
•
•

Prof. Bándy
vydal monografiu „Stará zmluva ako literárny fenomén“ vo Vydavateľstve UK,
vydal monografiu „Lukács különanygának példázatai” (Podobenstvá v Lukášovej zvláštnej látke) vo
vydavateľstve UJS v Komárne,
prispel do Festschriftu prof. Hansa Schwarza prácou „AŠRÉ-Aussaben in den Psalmen“ .

Dr. Horňanová
vydala monografiu (AAB) „Kumránske zvitky: Tajomstvá ukryté v Judskej púšti“ vo vydavateľstve
Tranoscius, Lipt. Mikuláš, 90s.,
• publikovala nasledovné vedecké články:
AFD „Henoch – Metatron (obdoba Logosa) v židovskej pseudoepigrafickej mystickej literatúre. In Logos –
Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 18 – 29.
AFD „Ordinovaná žena a materstvo. Cirkevný zákon o materskej dovolenke.” In Ordinácia žien za farárky v
cirkvi. EDIS : Žilina, 2008, s. 184 – 199.
AFD „Vyhodnotenie ankety o ordinovaných ženách na Slovensku ordinovanými zo všetkých seniorátov”. In
Ordinácia žien za farárky v cirkvi. EDIS : Žilina, 2008, s. 184 – 199.
AFD „Aktuálna homiletická tvorba a diskusia o kázaní v ECAV na Slovensku”. In Homiletická činnosť
cirkví a kvalia súčasného života. UMB, 2009, s. 87- 102.
AEE “The history and current situation of ordanined women in Slovakia”. In Doing theology in a global
context . Bangalore : Asian Trading Corporation, 2009, s. 95 – 101. publikovala nasledovné odborné články:
AFC „Kumránske zvitky”. In Orientalia Antiqua Nova 8. Plzeň : Adela, s. 107 – 126.
•
BDF Utrpenie apoštola Pavla. In EPST. Roč. 99, č. 3 (2009), s. 2.
BDE
Božie tajomstvá o Božej prozreteľnosti v apokalyptike. In Křesťanská revue. Roč. 75, č. 6
(2008), s. 15 – 19.
•

Spolu publikovala jednu vedeckú monografiu, 6 vedeckých článkov (A) v recenzovaných zborníkoch –
z toho dva v zahraniční, dva odborné články (B)– z toho jeden v zahraničí.
Zborník VEGA projektu „Ordinácia žien za farárky v cirkvi“, ktorý zredigovala, bol slávnostne
uvedený na EBF UK 17. 12. 2008 po akademických Službách Božích.
Vedecké práce S. Horňanovej boli citované alebo recenzované deväťkrát, z toho trikrát zahraničné
recenzie.
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•
•
•
•

Dr. Benka
napísal recenzný posudok pre Vydavateľstvo UK pre monografiu Bándy, J. Stará zmluva ako literárny
fenomén a recenziu knihy časopise Cirkevné listy .
Vedecký článok Niekoľko podnetov z diskusie o biblickom kánone a jeho význame pre výklad Písma
v e-zine Testimonia thelogica 2009, č. 1.
Vedecký článok Ordinované ženy ako teologické odborníčky vo svete v zborníku Ordinácia žien za
farárky v cirkvi, 2008
odborný článok Odpoveď na komentár "Humanistický pohľad na násilie v Biblii" pre časopis Listy
humanistov, č. 73 (2008)

2. 5. vedenie alebo účasť na grantoch,

•
•

Dr Benka
je samostatným riešiteľom grantu UK č. UK/105/2009 Pád veľmoci ako prorocká téma a jej literárne
stvárnenie - zničenie Ninive v biblickej knihe Nahum
Podal žiadosť o grant VEGA „Teologické myslenie u Dostojevského – Dostojevskij v teologickom
myslení“. (navrhnuté na financovanie)

2. 6. členstvo vo vedeckých radách mimo fakulty

•

Prof. Bándy
je členom Vedeckej rady Reformovanej teologickej fakulty UJS v Komárne,

2. 7. členstvo vo výboroch a komisiách

•
•
•

•
•
•

Prof. Bándy
je zástupcom našej fakulty v predsedníctve SOMEF. Ako člen predsedníctva sa zúčastnil v dňoch 8. –
11. júla na jeho výročnom zasadnutí v Sibiu.
je zástupcom našej cirkvi v Lutherische Europäische Komission Kirche und Judentum (LEKKJ),
je členom Vedeckej rady EBF UK (opätovne menovaný v septembri 2008)
Dr. Horňanová
je členkou Komisie VEGA (menovaná Ministrom školstva SR 11. 4. 2008),
je členkou výboru pre Biblickú olympiádu evanjelického a. v. náboženstva (zaregistrovanej na MŠ SR)
a členka celoslovenskej odbornej komisie (vymenovaná v septembri 2008),
je členkou Vedeckej rady EBF UK (opätovne menovaná v septembri 2008)

Dr. Benka
• je členom vedeckej komisie AS UK
• je členom Vedeckej rady EBF UK (menovaný v septembri 2008)
2. 8. charakteristika vedeckého smerovania katedry
Pracovníci katedry sa chcú spoločne zamerať na tvorbu ešte chýbajúcich niekoľkých učebníc, na tvorbu
monografií a riešenie grantových projektov.
Prof. Bándy plánuje vydať monografiu „Exegéza knihy proroka Micheáša“
Dr. Horňanová plánuje pripraviť do tlače monografiu „Exegéza Knihy Daniel“.
Dr. Benka sa vo svojej vedeckej činnosti bude špecializovať styčné body medzi literárnou vedou
a biblickou exegézou (intertextualita) a chce pripraviť do tlače učebnicu bilospytu pre neteologické programy,
ako aj monografiu o prorokovi Náhumovi.
3. Počet a stručný obsah porád pracovníkov katedry
Počas uplynulého akademického roku sa uskutočnili 3 zasadnutia pracovníkov Katedry Starej zmluvy. Na
stretnutí dňa 18.12. 2009 sa pracovníci katedry venovali otázkam zborníku projektu VEGA k ordinácii žien
v cirkvi, hodnotili pedagogickú činnosť za zimný semester 2008, novej podanej žiadosti o grant VEGA
o kumránskych zvitkoch, grantu UK, stanoveniu tém rigorózny a dizertačných prác, príprave učebnice
hebrejčiny a príprave kurzov v cudzom jazyku. Na zasadnutí dňa 10.6. 2009 sa zaoberali hodnotením letného
semestra, prebiehajúcim rigoróznym a doktorandským štúdiom katedrových doktorandov, informáciami
o výskumne a prednáškovej činnosti pracovníkov katedry a plánom na ďalší semester. Na svojom treťom
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zasadnutí dňa 23.9. 2009 sa venovali pedagogickému a výskumnému plánu na aktuálny semester, otázkam
spojených s doktorandským programom Mgr. K. Šoltésovej a aktuálnym otázkam
4. Iné významné skutočnosti
Prof. Bándy vyučuje aj na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne tri kurzy v rozsahu šesť hodín
týždenne.
Doc. Horňanová zo seminárov EREC IZRAEL v spolupráci so študentkou Mgr. Katarínou Šoltésovou
urobila korektúru študentských záverečných prác o lokalitách v Izraeli, ktoré po doplnení fotografických
materiálov z jej pobytov v Izraeli budú zverejnené na webe EBF UK Katedry Starej zmluvy. Zverejnené práce
aspoň čiastočne nahradia chýbajúci predmet Biblická archeológia, ktorý sa na EBF UK zatiaľ nevyučuje.
(spávu pripravil Prof. ThDr. Juraj Bándy, vedúci katedry)

KATEDRA NOVEJ ZMLUVY
Pracovníci katedry:
Odb. as. Mgr. František Ábel, PhD – poverený vedením katedry
Doc. ThDr. Ján Grešo (čiastočný úväzok do sept. 2009)
Odb. as. Mgr. Ondrej Prostedník, PhD. (čiastočný úväzok z titulu výkonu funkcie dekana)
Pedagogické aktivity pracovníkov katedry:
1. Pedagogické aktivity pracovníkov katedry:
vzťahujú sa na vyučovanie jednotlivých predmetov v súlade so študijným plánom v piatich študijných
programoch:
Evanjelická teológia (spojený Mgr. program)
Učiteľstvo predmetov náboženská výchova v kombinácii (Bc. študijný program v internej forme)
Učiteľstvo predmetov náboženská výchova v kombinácii (Mgr. študijný program v internej forme)
Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (Bc. študijný program v internej a externej forme;
pôvodne študijný program Evanjelická sociálna diakonia)
Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (Mgr. študijný program v internej a externej
forme)
Personálny stav na katedre Novej zmluvy:
2008/2009: 3 pracovníci: Ján Grešo, Ondrej Prostredník, František Ábel
2009/2010: 2 pracovníci: Ondrej Prostredník, František Ábel
Počet predmetov:
zimný semester 2008/2009
Ján Grešo – 3 predmety
Ondrej Prostredník – 5 predmetov, vrátane seminára k záverečnej práci
František Ábel – 6 predmetov, vrátane seminára k záverečnej práci, z toho 1 predmet na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave
letný semester 2008/2009
Ján Grešo – 2 predmety
Ondrej Prostredník – 2 predmety, vrátane seminára k záverečnej práci
František Ábel – 7 predmetov, vrátane seminára k záverečnej práci, z toho 1 predmet na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave
zimný semester 2009/2010
Ondrej Prostredník – 5 predmetov, vrátane seminára k záverečnej práci
František Ábel – 7 predmetov, vrátane seminára k záverečnej práci, z toho 1 predmet na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave.
Počet diplomandov:
Ondrej Prostredník –
František Ábel – 4 v ak. r. 2008/2009 (2 ZS; 2 LS), 2 v zimnom semestri ak. r. 2009/2010
Počet doktorandov: 0
Rigorózne konania/konzultant: 0
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Charakteristika dôrazov v pedagogickom procese: vedenie študentov k uplatňovaniu kritického myslenia
s cieľom upevniť základy vieroučného poznania, ale aj k schopnosti vedieť odborne argumentovať
v teologických otázkach. Okrem toho, jedným z primárnych záujmov je snaha viesť študentov k čím lepšej
znalosti biblického textu v pôvodných jazykoch a k schopnosti odbornej s ním pracovať.
2. Vedecké aktivity pracovníkov katedry: František Ábel
Druh činnosti
Počet vedecko-výskumných projektov, VEGA a KEGA
Počet predložených žiadostí o VEGA a KEGA granty
Počet publikácií v kategóriách A

Kalend. rok 2009
0
1 VEGA
8

Počet publikácií v kategóriách B
Počet publikácií v ďalších kategóriách
Počet prednesených referátov na vedeckých a odborných konferenciách

1
1
3

Prednášky mimo fakulty, účasť na konferenciách:
● Prednáška na tému: „Teologická reflexia o kérygmatickom význame pojmu „chudoba“ v kontexte makarizmov
v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu“, v rámci medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie s názvom
„Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet“ na tému „Chudoba“ Reflexie cez prizmu sociálnej náuky
Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied, ktorá sa konala v Poprade dňa 26. marca 2009 v novej aule na
Detašovanom pracovisku PF KU.
● Prednáška na tému: „Náboženský život v židovstve novozmluvnej doby“. Univerzita tretieho veku UK v
Bratislave, dňa 2. apríla 2009.
● Účasť na medzinárodnej koneferencii „Counsel on Christian Approaches to Defense and Disarmament
(CCADD),“ na tému „Worlds Apart – Worlds Together“, ktorá sa konala v dňoch 4. až 8. 09. 2009 na EBF UK
v Bratislave.
● Prednáška na tému: „Perspektívy novozmluvnej teológie v období globálnych výziev“, pri príležitosti osláv
troch významných jubileí EBF UK v Bratislave: 90. výročia vzniku Slovenskej evanjelickej a. v. teologickej
akadémie v Bratislave, 75. výročia vzniku Československej štátnej teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave,
10. výročia posviacky novej budovy Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa konali v
dňoch 30. 9. až 1. 10. 2009 na EBF UK v Bratislave.
● Prednáška na tému: „Teória svedomia v diele Filóna Alexandrijského – jej teologické aspekty a význam v
perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti“, v rámci vedeckej konferencie s názvom: „Špecifické aspekty
svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti – III“, ktorá sa uskutočnila 7. októbra 2009 v priestoroch
TFTU v Bratislave – Kostolná 1.
Významnejšie publikácie: pozri sumár v tabuľke, z toho zdôrazňujem dve knižné publikácie:
Jánove listy / I. Howard Marshall. Preložil František Ábel. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009.
Úvod do Novej zmluvy / František Ábel. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009.
Granty: V roku 2009 (apríl) som podal žiadosť o grant (VEGA) – návrh vedeckého projektu s názvom „Corpus
Paulinum ako paradigma medzináboženského dialógu v multikulturálnej spoločnosti.“ Grant bol schválený
komisiou VEGA a odporučený k financovaniu.
Členstvo vo vedeckých radách iných fakúlt: žiadne
Členstvo vo výboroch a komisiách:
Od roku 2002 som bol členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti – príprava Slovenského
ekumenického prekladu Biblie – sekcia Nová zmluva. Slovenský ekumenický preklad Biblie
s deuterokánonickými knihami bo vydaný v roku 2007 Slovenskou biblickou spoločnosťou v Banskej Bystrici.
Od roku 2005 som členom medzinárodnej konferencie CCADD (Counsel on Christian Approaches to Defense
and Disarmament). CCADD sa stretáva pravidelne každý rok a zaoberá sa rôznymi aktuálnymi otázkami
kresťanského prístupu k politickej situácii vo svete.
Ondrej Prostredník
Druh činnosti
Počet vedecko-výskumných projektov, VEGA a KEGA
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Kalend. rok 2009
0

Počet predložených žiadostí o VEGA a KEGA granty – ako zástupca hlavného
riešiteľa
Počet publikácií v kategóriách A

1 VEGA

Počet publikácií v kategóriách B
Počet publikácií v ďalších kategóriách
Počet prednesených referátov na vedeckých a odborných konferenciách

1
0
2

3

Prednášky mimo fakulty, účasť na konferenciách:
● Prednáška na tému: „Nové perspektívy evanjelického teologického vzdelávania“ na konferencii Univerzity
Komenského „UK a vysokoškolské vzdelávanie, minulosť, prítomnosť, budúcnosť (23. júna 2009)
● Prednáška na tému: „Tvorivá tradícia, ktorá orientuje, oslobodzuje a pripravuje na službu - 90 rokov
evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku“, sympózium pri výročí EBF UK, 30. septembra 2009
Členstvo vo vedeckých radách iných fakúlt: žiadne
Členstvo vo výboroch a komisiách:
Člen výboru Svetového luteránskeho zväzu pre obnovu
Charakteristika vedeckého smerovania katedry: ťažisko vedeckej práce na katedre Novej zmluvy položené na
individuálnom vedeckom výskume v rámci jednotlivých novozmluvných disciplín. Súčasťou vedeckého
smerovania katedry v najbližšom dvojročnom období je riešenie vedeckých výskumných úloh v rámci projektu
VEGA, ktorý katedra pripravila pre roky 2010 – 2011. V tejto súvislosti sa pracovníci katedry stretávali na
pracovných poradách približne raz mesačne.

KATEDRA CIRKEVNÝCH DEJÍN
Pracovníci katedry:
David Daniel, PhD. – vedúci katedry – do 21. sept. 2009
Odb. as. Mgr. Norbert Hajský, PhD. – poverený vedením katedry – od 21. sept. 2009
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. – od 21. spet. 2009
Pedagogické aktivity pracovníkov katedry:
Katedra mala v spomínanom období jedného docenta na plný úväzok a jedného asistenta, taktiež na plný úväzok.
Od septembra na katedre pôsobil ako asistent Mgr. Radoslav Hanus, PhD. Okrem toho na katedre pôsobí odb. as.
Lubomír Batka, ktorý učil dejiny dogiem. Od septembra bol vedením katedry poverený Mgr. Norbert Hajský,
PhD, nakoľko Dr. Daniel začal pôsobiť v inštitúte pre kontextuálnu teológiu. Katedra ponúkla študentom kurzy
zo všeobecných a domácich cirkevných dejín, z dejín reformácie, latinčiny, pomocné kurzy a semináre podľa
schváleného rozpisu fakulty.
Katedra má aj dvoch externých doktorandov Mgr. Tomáša Gulána, Mgr. Ondreja Rišiana. Mgr. Andreja Žitnan
úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu a bol mu priznaný titul PhD. Dôrazy sú kladené najmä na domáce
cirkevné dejiny a dejiny reformácie. Snahou katedry je, aby sa študenti vedeli pohotovo orientovať v
oblasti cirkevnej histórie a aplikovať tieto poznatky v ďalšom štúdiu, činnosti či praxi.
David Daniel, PhD.
Vyučovanie
David Daniel PhD. vyučoval kurzy podľa schváleného rozpisu. Podieľal sa aj na vyučovaní externých študentov.
Publikácie
Granty
Spoloriešitel a zástupca vedúceho VEGA projektu: História Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. - Atlas.
Registracné císlo projektu 1/4551/07 - Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
Iné - Členstvo
Vedecká rada Slovenskej národnej knižnice
Slovenský výbor. Forum of British, Czech and Slovak Historians
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Člen AS EBF UK
Odb. As. Mgr. Norbert Hajský, PhD.
Vyučovanie
Mgr. Norbert Hajský, PhD. vyučoval kurzy podľa schváleného rozpisu. Okrem toho sa zúčastnil za EBF UK
vyučovacieho procesu na CĎV UTV UK.
Publikácie
Rudolf II. Habsburský / Norbert Hajský Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 99, č. 26 (2009), s. 13
Vznik
a
rozvoj
kresťanského
monasticizmu,
Bratislava
:
[s.n.],
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1149&mgr-hajsky-norbert-phd---vznik-a-rozvoj-krestanskehomonasticizmu

2009,

Príspevky ku konferenciám
Rázusovo teologické štúdium - Martin Rázus a Teologická akadémia uhorskej evanjelickej cirkvi a. v.
v Prešporku, Martin Rázus – študent teológie a farár, odborný seminár, 21. 11. 2008 Bratislava, EBF UK.
Dejiny katedry cirkevných dejín – prehľad vedúcich pracovníkov Slávnostné sympózium pri príležitosti 90.
výročia vzniku Slovenskej evanjelickej a.v. teologickej akadémie v Bratislave (1919), 1. 10. 2009, EBF UK
Bratislava.
Granty
Spoluriešitel grantového projektu VEGA – „ŽENA V CIRKVI“.
Riešitel grantového projektu Grant UK 100/2009 Študenti evanjelickej teologickej akadémie v Bratislave na
štipendijnom pobyte Roberta Williama Setona-Watsona v Edinburgu
Iné - členstvo
Organizácia odborného seminára Martin Rázus – študent teológie a farár, 21. 11. 2008, EBF UK Bratislava
Člen občianskeho združenia Česko-Slovenské Mosty.
Člen občianskeho združenia Sola Fide.
Člen AS EBF UK.
Mgr. Radoslav Hanus, PhD.
Vyučovanie
Historiografia cirkevných dejín
Vyučoval kurzy pre externých študentov VCD I.
Pracovné porady
Pracovné porady členov katedry prebiehali celoročne podľa potreby. Riešené boli predovšetkým otázky
vyučovacieho procesu, možností riešenia grantov publikovanie.
Charakteristika vedeckého smerovania katedry:
Pracovníci katedry sa zameriavajú na identifikovanie a analyzovanie historických faktov, ktoré sa týkajú
inštitucionálneho, sociálneho a teologického vývoja evanjelickej cirkvi v Uhorsku z pohľadu medzinárodnej
perspektívy. V príprave sú Dejiny reformačného hnutie na Slovensku a Dejiny kresťanstva pre študentov
stredných a vysokých škôl.
Iné významné skutočnosti:
Mgr. Radoslava Hanus, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu.

KATEDRA SYSTEMATICKEJ TEOLÓGIE
Pracovníci katedry:
Odb. as. Mgr. Ľubomír Batka, PhD. – poverený vedením katedry
Odb. as. Mgr. Miloš Klátik, PhD. – čiastočný úväzok z titulu výkonu funkcie generálneho biskupa ECAV
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Súčasné obsadenie katedry je minimalistické: vedením katedry je poverený dr. Batka. Pracuje na plný úväzok,
no pritom je súčasne zborovým farárom vo Sv. Jure. Dr. Klátik je zamestnaný na .... percentný úväzok,
vzhľadom na svoje pôsobenie v úrade generálneho biskupa ECAV.
Tejto skutočnosti zodpovedá fakt, že práca na katedre v roku 2009 sa venovala hlavne vzdelávaniu študentov
v denných i externých programoch.
Na katedre študujú traja doktorandi: Mgr. Miroslav Varga, Mgr. Michal Devečka a Mgr. Michaela Pogányová.
Brat Devečka je úspešným riešiteľom baby grantu UK za rok 2009.
Najvýznamnejšie udalosti na katedre v roku 2009
Dr. Klátik viacerými článkami odborného charakteru na témy ako Tridentský koncil, Žilinská synoda, život
a dielo slovenských ev. dejateľov. Dr. Batka publikoval niekoľko odborných článkov. Za úspech možno
považovať uverejnenie štúdie o teológii Jána Husa v kontexte Luteránskej teológie, ktorý vyšiel v Lutheran
Quarterly, č. 1.
Členovia katedry sa zúčastnili na viacerých konferenciách doma i zahraničí: prispeli prednáškami k výročiu
osláv založenia EBF UK, na pastorálnych konferenciách v seniorátoch ECAV. Dr. Batka bol ECAV na
Slovensku menovaný do pracovnej skupiny GEKE na tému: Ordination, Amt, Episkopé a zúčastnil sa pracovnej
porady v Berlíne v marci a septembri.
Pre fakultu je prínosom i vymenovanie Dr. Batku za člena národnej etickej komisie pri MZ SR na ďalšie
štvorročné obdobie.
V LS 2009 sa katedra podieľala na zabezpečení programu pre študentov z Roanoke College, USA. Dr. Batka
prednášal o témach a význame teológie Martina Luthera pre dnešok. Študenti boli s týmto kurzom spokojní, hoci
väčšina z nich nemala hlavné zameranie na oblasť teológie, či filozofie.
Letná teologická akadémia v prvom týždni mesiaca júl prebiehala v skrátenej, ale za to intenzívnejšej podobe
počas troch dní, pod vedením Dr. Bo Holm z partnerskej univerzity v Aarhus, Dánsko. Prednášal na tému
„Theology of gift“ a akadémie sa zúčastnilo 10 študentov.
Pohľad do budúcnosti
Je zrejmé, že na kvalitné zabezpečenie vzdelávania externistov bude potrebné zamestnať človeka na plný
úväzok, ktorý bude sa tejto činnosti môže venovať s plným nasadením.
Z reakcií študentov na ponuku kurikula predmetov na katedre ST treba povedať, že hlavným nedostatkom je
minimalistické poňatie vzdelávania v oblasti etiky. Jeden kurz počas celého štúdia nemôže zmysluplne pokryť
oblasti tak fundamentálnej, ako i aplikovanej etiky.

KATEDRA FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY
Pracovníci katedry:
Doc. ThDr. Peter Gažík – vedúci katedry
Odb. as. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
– počet kurzov: 5
(Kapitoly z dejín filozofie I, Kapitoly z dejín filozofie II, Filozofia náboženstva, Dejiny slovenskej filozofie,
Sociológia náboženstva, Seminár k záverečnej práci.
– počet diplomandov: 3
– počet doktorandov (interných): 4
(B. Kováč, P. Filo, Š. Panuška, M. Devečka – na systematickej katedre)
– rigorózne konanie (oponent): 1 (J. Olejár)
– rigorózne konanie (konzultant): 1 (J. Horák)
– obhajoba dizertačnej práce (oponent): 1 (K. Valčová)
– obhajoba dizertačnej práce (školiteľ): 1 (L. Klimsza)
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– obhajoba dizertačnej práce mimo EBF UK (oponent):
2 FiF UK Bratislava (Katedra porovnávacej religionistiky; Katedra klasickej filológie);
1 PBF PU Prešov.
– dôrazy v pedagogickom procese:
- čítanie a aktívna práca s literatúrou;
- schopnosť študentov samostatnej, kritickej analýzy a interpretácie odborných textov;
- schopnosť študentov porozumieť témam a problémom v myšlienkových a dobových kontextoch.
– predmety v nových študijných programoch zabezpečujem až v LS 2010.
– grantové projekty: 2
VEGA, EBF UK – zástupca zodpovedného riešiteľa (D. Benka);
KEGA, FPV ŽU – hlavný riešiteľ.
– mimofakultné pôsobenie a funkcie:
- Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva (odd. náboženských štúdií), FPV ŽU v Žiline.
- člen VR Fakulty prírodných vied ŽU v Žiline.
- podpredseda AS FPV ŽU v Žiline.
- člen SFZ (Slovenského filozofického združenia).
– porady pracovníkov katedry sa konajú priebežne, resp. v súvise s aktuálnymi úlohami či problémami.
ThDr. Monika Zaviš, PhD.
• Pedagogické aktivity
-

Počty kurzov na EBF UK:
2. semester akad. roka 2008/2009: povinný predmet Dejiny náboženstiev II, povinne voliteľný predmet
Psychológia náboženstva a seminár pre diakonov Vplyv choroby na vieru človeka. (3)
1. semester akad. roka 2009/2010: seminár Výtvarné umenie v náboženstvách, povinný predmet Dejiny
náboženstiev I. (2)
-

Filozofická fakulta UK 2 (v rámci oboch akad. rokov, teda 2. semester akad. roka 2008/2009 aj 1. semester
akad. roka 2009/2010).

-

UTV UK 3 – Dejiny náboženstiev III, Dejiny krestanstva I a v 1. ročníku Vzťah medzi generáciami
a náboženstvom v ECAV na Slovensku).

-

Summa summārum: 10 kurzov.

-

Počty diplomandov:
1 už po obhajobe (Mgr. Denisa Vargová), 2 v procese prípravy formou seminára k záverečnej práci
a v rámci individuálnych konzultácií (Andrej Kuruc a Martin Ernihold), a 9 formou individuálnych konzultácií
(Bc. Zuzana Vondrová, Bc. Ivan Sokola, Bc. Michaela Ďurošková, Bc. Dušan Obuch, Bc. Ivana Černegová, Bc.
Katarína Jurenková, Bc. Daniela Szekélyová, Ondrej Šoltés, Bc. Monika Borbélyová). Summa summārum: 12
študentov.
Dôrazy v pedagogickom procese na:
- medzináboženský dialóg a schopnosť učiť sa dobrým spôsobom z iných náboženstiev.
- medzináboženskú toleranciu, nezaujatú akceptáciu človeka ako Božieho stvorenia v rámci každej
civilizácie a náboženskej spoločnosti.
- využitie talentov, ktoré Pán Boh každému študentovi daroval, aby bol Boh oslávený jeho životom
(individuálne konzultácie).
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•

Skúsenosti s novootvorenými študijnými programami v dennej i externej forme štúdia

Študenti oboch foriem štúdia preukazujú živý záujem o predmety či tvorbu svojej záverečnej práce, čo sa
prejavuje aj nevystihnuteľným počtom konzultácií, ktoré absolvujem s každým individuálne. Toto nadšenie
u väčšiny študentov evanjelickej teológie absentuje; vyžaduje si to analýzu a aplikáciu opatrení na oživenie ich
záujmu o vec.
•

Vedecké aktivity
•

Prednášky mimo fakulty:

- UTV: 1. všeobecný ročník a 3.ročník – prednášky v 2. semestri akad. roka 2008/2009 a v 1. semestri
akad. roka 2009/2010.
- Filozofická fakulta UK, predmet Vybrané state z dejín náboženstiev v 1.semestri akad. roka
2009/2010 a v 2.semestri akad. roka 2008/2009 Psychológia náboženstva.
Poznámka:
Obsah predmetu Psychológia náboženstva na EBF UK a FIF UK nie je rovnaký, hoci sú aplikované
rovnaké pomenovania.
- V rámci vedeckých konferencií.
• Účasť na konferenciách: 4
- (Martin 12.06.2009, Nitra 29.06.2009, Trnava 25.09.2009, Nitra 05.10.2009. Všetky boli vedecké
konferencie.)
•

Účasť na grante: Žena v cirkvi.

• Významnejšia publikácia 1:
- ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách:
religionistiky 1, Bratislava: Univerzita Komenského, 2008.

Repetitórium z

•

Členka skúšobných komisií pri doktorandských skúškach a obhajobách na EBF UK.

•

Členka VR EBF UK.

•

Oficiálna zástupkyňa ECAV na Slovensku v Ekumenickej spoločnosti pre štúdium siekt
a v redakčnej rade časopisu Rozmer.

•

Posudzovateľka žiadostí grantových projektov na UK, posudzovateľka nových náboženských
hnutí v rámci Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví, posudzovateľka projektov v Agentúre na
podporu výskumu a vývoja, posudzovateľka a tvorkyňa hesiel pre Encyklopédiu Belianu –
Encyklopedický ústav SAV.

•

Vedúca (pre evanjelických pedagógov) odborov Dejiny náboženstiev I, II, III na Univerzite
tretieho veku. (Ročenka UTV 2008/2009, str. 26 a 35).

D. Osobné smerovanie
•

Konštantná a intezívna príprava na habilitáciu.

KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Pracovníci katedry
Na ustanovený týždenný pracovný čas:
Prof. ThDr. Július Filo – vedúci katedry
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Doc. Mgr. art. Anna Predmerská
Odb. as. Mgr. Jozef Benka, PhD.
Mgr. Milan Jurík
Na čiastočný úväzok:
Odb. as. Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD.
Odb. as. Mgr. Samuel Mišiak, PhD.
Odb. as. PhDr. Ladislav Alberty, PhD.
Mgr. art. Jana Feketeová
Mgr. art. Juríková
Pedagogicke aktivity pracovnikov katedry
1. Pedagogické aktivity pracovníkov katedry
1.1. Pedagógovia a predmety
Na katedre pôsobí v súčasnosti:
Jeden riadny profesor - Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. (od 1. septembra 1975). V súčasnosti vyučuje: Liturgiku,
Cirkevné právo, Aplikovanú hermeneutiku, Základy pastorálky, Diakoniku, Teologické základy diakonie, Dejiny
diakonie a vnútornej misie, Zborovú diakoniu, Problematiku ústavnej diakonie, Diakonát ako zriedená služba
cirkvi, Organizačné a právne predpoklady diakonickej služby v SR. (spolu 11 prednáškových disciplín)
Jedna docentka pre cirkevnú hudbu - Doc. Mgr.art Anna Predmerská pôsobila na katedra ako odb. asistentka od
1. sept. 1991 a v súčasnosti prednáša Teóriu hudby, Evanjelickú hymnológiu, vedie Cirkevnú hudbu a Liturgický
spev.
Jedno miesto pre docenta teologických disciplín je neobsadené.
Traja interní odborní asistenti:
- Odb. asistent Mgr. Jozef Benka, PhD pôsobí na katedre pôvodne ako asistent od 1. septembra 1991. Prednáša
Katechetiku, Didaktiku náboženskej výučby a Homiletiku , vedie praktiká z Homiletiky
- Odb. as. Mgr Miroslav Hvožďara, PhD pôsobí na fakulte pôvodne ako asistent od 1. septembra 1991. V
súčasnosti prednáša Cirkevnú agendu, Úvod do misiológie, Nemecký jazyk a vedie praktiká z Liturgiky.
- Odb. as. Mgr. Samuel Mišiak pôsobí na katedre pôvodne ako asistent od roku 2000. Vedie seminár o vplyve
siekt v cirkvi a spoločnosti a praktiká z Homiletiky a Katechetiky.
Dvaja asistenti:
- Mgr Milan Jurík pôsobí na katedre od 9. septembra 2002 (zároveň je v súčasnosti zamestnaný ako duchovný
správca teologického domova) vedie pastorálne a katechetické praktiká a semináre a
- Mgr. Katarína Juriková vedie zborový spev.
Jana Feketeová učí techniku spevu.
Súčasťou úloh katedry je aj výučba živých jazykov (Angličtina, Nemčina). Na katedre sa vystriedali
viacerí domáci a zahraniční (z Nemecka a USA) lektori jazykov. V súčasnosti zabezpečuje výučbu Nemčiny
Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD a anglického jazyka William Hinlicky, USA
Podľa študijného poriadku na katedre pôsobí 9 interných a ďalších 17 pedagógov z PaedF, FiF a FM,
teda spolu 26 pedagógov.
1.2. Pocty kurzov spolu na Katedre praktickej teológie v ZS a LS: 108 kurzov v akreditovaných
programoch.
Pocty diplomandov: Ukončené diplomové práce v roku 2009: Jozef Benka 4, Julius Filo 5, teda spolu 9
diplomových prác Mgr. štúdia. V Bc programe obhájili 7 absolventi záverečné práce po príprave na katedre PT.
Spolu záverečný prác na katedre v roku 2009: 16
Pocty doktorandov: Katarína Valčová (nov 2008) Janka Straková apr. 2009 spolu skončili na katedre 2
doktorandi .
V procese výučby sa nachádzajú 5 doktorandi (školiteľ Filo)
Rigorózne konania: V procese realizácie sa nachádzajú 3 rigorózne práce (školiteľ Filo)
1.3. Skúsenosti s pedagogickým procesom a novými študijnými programami:
- V prednáškových predmetoch sme používali elektronickú prezentáciu študijných textov počas
prednášok. Zvyšuje to úroveň vzdelávania. Za týmto účelom by bolo dobre prispôsobiť technicky
viac učební.
- Vzdelávanie v sobotných termínoch predstavuje ďalšiu záťaž na pracovníkov katedry.
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-

Tímový prístup si bude žiadať aj e-learningová forma výučby, usmerňovanie študentov a
kontrolovanie písomných prác je pri desiatkach študentov ext. formy úloha, ktorá si žiada
spoluprácu.
Veľkú náročnosť predstavujú aj skúšky pri rastúcom počte študentov. Pri ich zvládnutí sme si na
katedre pomáhali.
Študenti externej formy si sťažovali na to, že úlohy nedostávali hneď na začiatku kurzu a v
závere sa im mnohé nakopili.
Treba doriešiť otázku, či má fakulta právo dávať výučbu pre študentov ext. Formy aj na dni
mimo sobotu a do akej miery.
Niektoré kurzy prebiehajú blokovou formou (vzdelávanie v supervízii) a vzniká otázka ich
umiestnenia (majú byť v prednáškovej, alebo skúškovej časti? - v obidvoch prípadoch narušujú
program). Bloková forma predstavuje intenzívne vzdelávanie a v mnohých prípadoch sa
osvedčuje ako výhodnejšie pre dosiahnutie vzdelávacích cieľov. Navrhujem uvažovať o inom
členení prednáškovej časti semestra. Popri vzdelávaní podľa týždenného rozvrhu by bolo treba
uvažovať o týždňoch v ktorom dôjde k blokovej forme výučby.

1.4. Nové možnosti v pedagogickom procese:
Možnosti rozvoja fakulty cestou KPT:
V záujme zvýšenia počtu študentov a lepšieho využitia učiteľských kapacít na EBF UK pripravujeme na EBF
UK:
1. Bakalársky denný program „Cirkevná hudba v kombinácii (s učiteľskými predmetmi na PaedF UK.)
2. V náväznosti akreditované programy EBF UK pripravujeme program ďalšieho vzdelávania
v Pastorálnej psychológii, program doplnkového štúdia Klinického pastorálneho vzdelávania
a vzdelávania v Supervízii v kontexte služby cirkvi v spolupráci s partnermi v Nemecku
2. Vedecke aktivity pracovnikov katedry (sumarizácia)
2.1. Konferencie poriadané na pôde fakulty cestou KPT:
22. – 25. november 2009: Druhé zasadnutie prípravného tímu pre medzinárodný vedecký projekt: Úloha
kresťanských spoločenstiev v období studenej vojny. Konferencia viedla k návrhu usporiadať v sept. 20210 na
pôde fakulty európsku konferenciu s touto tematikouz a k návrhu vytvoriť na EBF UK jedno z výskumných
stredísk medzinárodného výskumného programu.
2.2. VEGA a KEGA
Podali sem z KPT návrh na VEGA (na roky 2009-2011) projekt s názvom: Možnosti podpory sociálnej inklúzie
v prostredí pôsobenia cirkevných zborov (Vedúci kolektívu Prof. Filo, členovia: Dr. Hvožďara, Dr. Mišiak,
Jurík...) Projekt bol schválený, ale nedostal financnovanie.
As. Milan Jurík sa podieľal aj na ďalšom VEGA projekte (Teologické myslenie u Dostojevského – Dostojevskij
v teologickom myslení ) a na KEGA projekte: Inovácia obsahovej a formálnej stránky vyučovacieho procesu
predmetu náboženská výchova ECAV na 2. stupni základných škôl.
2.3. Členstvo vo vedeckých radách mimo fakulty, členstvo vo výboroch a komisiách:
Prof. Filo zastáva tieto funkcie vo vedeckých radách, výboroch a komisiách mimo fakulty:
- Člen Rady Svetového luteránskeho výboru (SLZ) v Ženeve Švajčiarsko, riadiaceho orgánu so 63 miliónmi
členov, od roku 1998
- Spolupredseda Medzinárodnej teologickej komisie SLZ a Svetového reformovaného zväzu od roku 2005
- Predseda Projektového výboru SLZ – ktorý rozhoduje každoročne o podpore grantov členských cirkví v oblasti
rozvoja, misie a vzdelávania od roku 2007
- Člen správnej rady Ekumenického inštitútu SLZ v Strassbourgu, Francúzsko od roku 2004
- Člen Výkonného výboru Spoločnosti pre medzikult. Pastorálku a poradenstvo, Duesseldorf od 2008
- Člen medzinárodného vedeckého kuratória pre Löheho výskumné pracovisko, Neuendettelsau, Nemecko (od
roku 2009).
As Mgr. Milan Jurík:
• člen predsedníctva Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
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• člen Národnej predmetovej komisie predmetu Náboženská výchova v Štátnom pedagogickom ústave
v Bratislave
• člen Diakonickej komisie ERC SR
• vedúci autorského kolektívu ECAV pre prípravu učebných osnov pre vyučovanie evanjelickej
náboženskej výchovy v materských školách (ISCED – 0 – predprimárne vzdelávanie)
Odb. asistent Samuel Mišiak, PhD: členom Rady Evanjelického lýcea a Evanj. cirkevnej školy v Bratislave
a DP ZD
2.4. Charakteristika vedeckého smerovania:
Podrobnú charakteristiku vedeckého smerovania katedry predložil vedúci katedry na Sympóziu pri 90. výročí
EBF UK (pozri príloha 2).
Za významný vedecko-teologický prínos s dosahom pre prax pokladáme na katedre obnovu cirkvi smerom
k misijnej zodpovednosti za svet. Prekonanie uzavretosti a izolovanosti duchovnej kultúry cirkvi a jej teológie
sa dá dosiahnuť len spoločne spoluprácou teológie ako vedy a cirkvi. Spoločným menovateľom je vystrojenie
viery záujmom nie iba o vlastnú záchranu, ale o dobro druhých ľudí a kultúr.
Výskumná a organizačno-pedagogická pozornosť na katedre sa sústreďuje na rozpracovanie
diakonickej teológie v súvise s vytvorením nových študijného programov iniciovaných cez katedru Praktickej
teológie na EBF UK. Prvoradou bola príprava učebných textov pre novovytvorené disciplíny nových študijných
programov so zamierením evanjelickej teológie na sociálnu pomoc a riadenie sociálnej pomoci ich rozšírenie
a skvalitnenie.
3. Počet a stručný obsah porád pracovnikov Katedry praktickej teológie
Pracovníci Katedry praktickej teológie sa stretli v roku 2009 na porade dvakrát, a to 21.1.2009 a 29.6.2009.
Súčasťou januárovej porady bola návšteva akreditačnej komisie MŠ SR.
Júnová porada bola zameraná najmä na vyhodnotenie výučby v LS 2008-2009.
Obsah porád môžeme rozdeliť do nasledovných celkov:
1.

Vedecká činnosť katedry: Profesor Filo na januárovej porade predstavil prítomným Interný vedecký
projekt. Jeho súčasťou bude založenie Inštitútu pre medzikultúrnu pastorálku. Organizačnou prácou
v inštitúte bude poverený jeden pracovník, ktorého náplň práce v najbližšom roku bude spočívať
predovšetkým v príprave zborníka ku 90. výročiu založenia fakulty, ako aj príprava vedeckej
konferencie k uvedenému výročiu.
Prítomným pedagogickým pracovníkom pripomenul, že našim plánom na rok 2009 je, aby každý
pedagogicky činný pracovník katedry publikoval minimálne dve publikácie v kategórii A, s rozsahom
minimálne 15 strán. Publikovať svoje odborné teologické štúdie je možné aj na stránkach fakultného ezine Testomonia Theologica.
Prítomných prof. Filo informoval o stave vyhodnocovania projektu VEGA, ktorý sme v roku 2008
podali na riešenie v rokoch 2009 – 2011. S jeho riešením by riešiteľský tím mal v prípade schválenia
finančnej podpory začať v priebehu roka 2009.
Zároveň v máji 2009 plánujeme v mene katedry podať projekt KEGA na preklad ŠP Evanjelická
teológia so zameraním na sociálnu pomoc do nemeckej mutácie.
Profesor Filo informoval, že skriptá, ktoré používame na výučbu a svojpomocne každý rok
rozmnožujeme je možné zaevidovať v evipub-e v kategórii ACB.
Profesor Filo vyzval odborných asistentov Benku, Mišiaka a Hvožďaru, aby intenzívne pracovali na
svojom habilitačnom pokračovaní.

2. Pedagogická činnosť:
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Profesor Filo
informoval prítomných, že v LS tohto roka vypisujú semináre naši nasledovní pedagógovia: odb.as.
Hvožďara, odb.as. Mišiak a hosť – profesor Klein. Preklad jeho seminára z nemčiny do slovenčiny budú
zabezpečovať po vzájomnej dohode odb.as. Benka a odb.as. Mišiak. V ZS 2009 – 2010 KPT semináre
nevypisuje.
V rámci skvalitnenia výučby praktických cvičení Homiletikum I. – VI. profesor Filo navrhol zakúpenie
dvoch videokamier s príslušenstvom, určeným na nahrávanie a následné prehrávanie prednesu kázní a ich
hodnotenie. Z úsporných dôvodov bola zakúpená jedna videokamera, ktorá bola od LS 2008 – 2009
pedagógmi vyučujúcimi Homiletikum 1 – 6 aj využívaná.

10. Iné podujatia
Výročie fakulty
V dňoch 30. septembra a 1. októbra 2009 si fakulta pripomenula tri významné jubileá:
90. výročie vzniku Slovenskej evanjelickej a.v. teologickej akadémie v Bratislave (1919), 75.
výročie vzniku Československej štátnej teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave (1934) a
10. výročie posviacky novej budovy Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave
(1999). Oslavy začali slávnostnými akademickými službami Božími v stredu dopoludnia
v aule fakulty za účasti hostí z rektorátu Univerzity Komenského, zo spolupracujúcich
teologických fakúlt a cirkví. Popoludní sa konalo slávnostné zasadnutie Akademickej obce
fakulty na ktorom odzneli pozdravy hostí. Večer sa konala slávnostná akadémia
v Moyzesovej sieni, na ktorej sa prítomným prihovoril rektor Univerzity Komenského doc.
PhDr. František Gahér, CSc., a generálny biskup ECAV Mgr. Miloš Klátik, PhD. Na
akadémii vystúpil Slovenský komorný orchester, študentský spevokol fakulty ICHTHYS a
doc. Mgr. Art. Anna Predmerská. Na druhý deň oslavy pokračovali sympóziom
z prednáškami vedúcich katedier o vedeckom a pedagogickom profile fakulty.
Kirchentag Bremen
V dňoch 20. – 24. mája 2009 sa skupina študentov fakulty a ev. lýcea zúčastnila na
Kirchentagu v Brémach. Podujatie sme organizovali v spolupráci s Evanjelickou cirkvou
stredného Nemecka a s Teologickou fakultou univerzity v Jene. Podujatie významnou mierou
rozšírilo obzor zúčastnených študentov a poskytlo im pohľad na rôzne možnosti práce cirkvi.
Za rovnakých podmienok pripravuje fakulta aj účasť na ekumenickom Kirchentagu
v Mníchove v máji 2010.
Seminár so študentmi z teologickej fakulty univerzity Jena
V dňoch 7. – 10. mája 2009 navštívila fakultu skupina 10 študentov z teologickej fakulty
univerzity v Jene pod vedením prof. Wermke. Išlo o študentov učiteľstva náboženstva. Počas
ich pobytu v Bratislave sme zorganizovali seminár o vyučovaní náboženstva na Slovensku
spolu s pedagógmi fakulty (Benka J, Filo) a farármi cirkevných zborov v okolí Bratislavy
(Kováčik, Kováčiková, Benková, Čop).
11. Zahraničné kontakty fakulty
Fakulta udržuje kontakty predovšetkým s Evanjelickou teologickou fakultou Karlovej
univerzity v Prahe. Popri vysielaní študentov sa pracovníci fakulty pravidelne každoročne
vzájomne navštevujú. Na oslavách výročí našej fakulty sa zúčastnil prodekan ETF UK Dr. Jan
Roskovec. 19. novembra sa na oslave výročia ETF UK v Prahe zúčastnil dekan fakulty.
V rámci učiteľskej mobility navštevujú naši pedagógovia pravidelne teologickú fakultu vo
Viedni (v minulom roku to boli kolegovia z katedry SZ – Bándy, Horňanová, Benka)
26

Kontakty fakulty na stálu Konferenciu o mierových konceptoch v kresťanstve CCADD
vyústili do pozvania a spoluorganizátorstva fakulty na výročnom zasadnutí konferencie f
septembri 2009 na našej fakulte.
Rovnako spolupráca s Roanoke College, Virginia, priniesla ovocie v podobe spoločného
programu v jarných mesiacoch 2009.
12. Knižnica
Vedúcim knižnice je Mgr. Ján Badura. V knižnici ďalej v roku 2009 pracovali Carla Schicková a Oto Nečada. Carla Schick-ová z USA nám vypomáhala pri katalogizácii anglických
a nemeckých titulov. Pôsobila u nás ako dobrovoľníčka ELCA, bez nároku na honorár, za čo
sme jej vďační. V júni 2009 sme sa s ňou rozlúčili a poďakovali za jej službu. Od októbra
2009 pracuje v knižnici Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý zároveň je aj lokálnym správcom
AIS-u (Akademický informačný systém). Oto Nečada zabezpečoval pre záujemcov predaj
skrípt a zborníkov našich autorov z produkcie vydavateľstva UK ako aj z produkcie našej
fakulty. Odborne knižnicu riadi prodekan pre vedu, prof. ThDr. Július Filo.
Z minuloročnej štatistiky by som rád prezentoval pár zaujímavých čísel, ktoré sme získali
z oficiálneho štatistického výkazu o akademickej knižnici Univerzity Komenského.
Z jednotlivých údajov, ktoré mapujú činnosť všetkých fakultných knižníc v rámci UK,
jednoznačne vyplýva pozitívny trend a rozvoj knižnice EBF aj v porovnaní s ostatnými
knižnicami UK. Za zmienku stoja niektoré nespochybniteľné čísla. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi sa opäť zvýšil celkový počet výpožičiek. Výsledkom je 2538
absenčne vypožičaných exemplárov za rok 2009, čím sme predstihli nielen Fakultu
sociálnych a ekonomických vied (693), ale aj Fakultu manažmentu (1629), či
Rímskokatolícku Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu UK (2144). Aj v ostatných číslach
oproti iným, dokonca početne oveľa väčším fakultám, sme dosiahli v mnohých kategóriách
lepšie výsledky. V počte knižničných jednotiek spracovávaných automatizovane, t.j. počet
kníh, ktoré sú už vložené v databáze online súborného katalógu UK, sme dosiahli (21935)
porovnateľné výsledky s Prírodovedeckou fakultou (28773), ale aj s Farmaceutickou fakultou
(27375). Pre porovnanie Fakulta manažmentu má 4497, Fakulta sociálnych a ekonomických
vied 3333 a Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta 7764 knižničných
jednotiek. A podobné to bolo aj pri počtoch knižničných jednotiek spracovaných za rok 2009
do databázy, kde sme s počtom 1025 jednotiek konkurovali aj Lekárskej fakulte (1410).
Ale aj čo sa týka počtu používateľov sme nezaostali, práve naopak, vo výslednom počte tých,
čo našu knižnicu navštívili a uskutočnili absenčnú výpožičku počas roka 2009 aspoň raz, sme
zaznamenali potešujúci a veľmi významný nárast. S počtami registrovaných používateľov,
ktorých bolo za predchádzajúci rok až 421, sme o viac ako 100 percent prekročili stav
v porovnaní s počtom študujúcich (193), kde niektoré fakulty nedosahujú ani štvrtinu, či
pätinu tohto počtu. Napr. Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta má 358
registrovaných používateľov, študentov však až 586, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
má 411 používateľov, študentov až 1224, fakulta manažmentu má 706 používateľov,
študentov až 3585. Z toho vyplýva, že našu knižnicu navštevujú aj napriek jej nie najlepšej
dostupnosti v rámci Starého mesta aj používatelia z iných fakúlt, nakoľko skladba nášho
fondu ponúka širšiu škálu odbornej literatúry.
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Tento rok sa vďaka úsiliu vedúceho katedry systematickej teológie Odb. as. Mgr. Ľubomír
Batkovi, PhD. podarilo získať prvých 28 zväzkov diela Corpus reformatorum. Vďaka snahe
dekana fakulty sa podarilo z Nemecka zabezpečiť ďalšiu sadu Weimarského kritického
vydania Lutherových spisov. Knižničný fond našej fakultnej knižnice je aj naďalej v procese
rekatalogizácie, ktorá prebieha popri plnom fungovaní knižnice. Knižnica poskytuje svojim
používateľom aj xerografické práce. Za rok 2009 odviedla knižnica EBF UK fakulte tržbu vo
výške 4 173 EUR (125 716 Sk). V neposlednom rade, okrem iných činností, knižnica eviduje
aj publikačnú činnosť našich pedagogických pracovníkov.
13. Integrovaný informačný a komunikačný systém
Aj v roku 2009 pokračoval v oblasti IT komplikovaný stav v oblasti financovania prevádzky a
rozvoja, no napriek tomu bol IIKS EBF UK (integrovaný informačný a komunikačný systém)
nielen udržaný v plnej funkčnosti, ale aj rozšírený. Veľké množstvo počítačov na fakulte
"nadsluhuje", často má nedostatočné parametre (zamestnanci žiaľ musia pracovať s pomalými
PC, študentské PC v knižnici sú rýchlejšie) a vymieňajú sa len stroje, ktoré úplne prestanú
fungovať. V priebehu roku vydal Microsoft operačný systém Windows 7, u ktorého je
predpoklad, že naň budú fakulty UK migrovať. Ten si však vyžaduje výmenu veľkej väčšiny
počítačov na EBF UK.
Začiatkom roku bola signálom Wi-Fi pokrytý aula aj celý internát a pripojili sa do siete
Eduroam. Projekt zrealizovala a podporu používateľov bezdrôtovej siete vykonáva Lighting
Beetle (lbstudio.sk), financovanie umožnil pobyt študentov Roanoake College, USA. Dňa 7.
septembra firma SEWA likvidovala elektronický odpad: staré a nefunkčné PC, monitory a
rôzne príslušenstvo.
Po mnohých rokoch prípravy bol nasadený systém Študent 2 (AIS), ktorý znamená pre
študentov aj zamestnancov zmenu štýlu práce (prihlasovanie na skúšky a podobne). Po
technickej stránke nasadenie prebehlo úspešne, systém je od začiatku stabilný a funkčný.
Všetky tovary a služby (vrátane IT oblasti) univerzita začína nakupovať centrálne, čo podľa
prvých skúseností EBF UK znamená značné zbyrokratizovanie, výrazné predĺženie doby
dodania tovaru a žiaľ aj predraženie. Centralizácia však neprebieha len v oblasti obstarávania
(kde síce môže v niektorých prípadoch viesť k úsporám, ale nie je to pravidlo), no centralizujú
sa aj informačné technológie, kde pozitívne výsledky vidieť skôr.
Rekonfiguroval sa centrálny firewall a prijala sa centrálna bezpečnostná politika: "Vnútorný
predpis č. 12/2009, Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa
upravuje bezpečnostná politika integrovaného informačného a komunikačného systému
Univerzity Komenského v Bratislave". Predpis nadobudol platnosť a účinnosť 10. novembra
2009 a definuje rámec pre zabezpečenie informačných systémov. Bližšie informácie na
webovej stránke univerzity (http://www.uniba.sk/index.php?id=2529).
Rieši sa viacero dôležitých spoločných nadfakultných a medzifakultných projektov: spoločné
celouniverzitné riešenie pre messaging a kolaboráciu (spoločný mailserver a nástroje pre
tímovú spoluprácu), riešenie pre virtualizáciu (existuje niekoľko dátových centier, kde je
možné premigrovať servery -- pri výpadku jedného z nich plynulo preberie funkciu druhé),
pripravuje sa zmena dizajnu webového sídla univerzity aj fakúlt. Pracuje sa na vytvorení
online klubu absolventov UK a vytvoreniu systému výhod pre absolventov Univerzity
Komenského.
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Celouniverzitná filozofia IIKS sa ďalej profesionalizuje, zavádza prvky projektového riadenia
a garancie kvality služieb. Do budúcnosti sa predpokladá, že nie každá fakulta bude mať
dedikovaného správcu IIKS, ale stále viac zdrojov (technických aj personálnych) sa bude
zdieľať medzi fakultami, podobne ako je to vo veľkých komerčných firmách a iných
organizáciách.

14. Hospodárenie fakulty
Celkový hospodársky výsledok fakulty, objem výnosov a nákladov
1. Hospodársky výsledok
2007
- 81 150

2008
+ 80

2009
+ 51

2008
751 721

2009
843 118

2. Výnosy
2007
557 955
2007

2008

2009

Prevádzkov
á
Dotácia

Výnosy
z hlavnej
činnosti

Výnosy
z podnikate
ľskej
činnosti

Prevádzková
dotácia

Výnosy
z hlavnej
činnosti

Výnosy
z podnikate
ľskej
činnosti

Prevádzko
vá
dotácia

Výnosy
z hlavnej
činnosti

Výnosy
z podnikate
ľskej
činnosti

426814

122897

6 119

623454

107330

18 537

657715

161414

21 322

2. Náklady:
2007
639 105

2008
751 642

2009
843 067

2008
330 969

2009
372 041

2008
69 306

2009
57 926

a. Náklady na mzdy
2007
304 016
b. Spotreba energií
2007
70 788

c. Opravy, udržiavanie a revízie
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2007
10 248

2008
7 380

2009
10 244

2008
6 232

2009
6 824

d. Cestovné
2007
3 702

Analýza vyššie spomenutých údajov ukazuje stály rast nákladov na mzdy: v roku 2009 o 12,5
% v porovnaní s rokom 2008 a o 22,5 % v porovnaní s rokom 2007. Pri analýze výkonnosti
fakulty vo vzdelávaní sme poukázali aj na zvýšení mzdových nákladov pre pedagógov o 14%
v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 pričom zvýšenie celkovej štátnej dotácie, ktoré by
malo zohľadniť zvýšený výkon fakulty vo vzdelávaní, bolo len o 5,5%.
Táto, na prvý pohľad, nezrovnalosť sa pri porovnávacej analýze „vyrovnáva“ tým, že údaje
poukazujú že percentuálny podiel mzdových prostriedkov v objeme celkových nákladov
fakulty zostáva skoro nezmenený, dokonca zaznamenáva mierne klesajúcu tendenciu. To
znamená, že nárast mzdových nákladov je priamo úmerný nárastu celkovej výkonnosti
fakulty v hlavnej a podnikateľskej činnosti, ktorá sa prejavuje nielen vo výnosoch, ale aj
v celkovom objeme nákladov. A práve táto úmernosť je jeden z dôkazov veľmi dobrej
ekonomickej situácie a vyváženého hospodárenia fakulty za posledné dva roky.
Dôkazom tohto sú aj ostatné korelatívne hodnoty najnákladnejších položiek fakulty, najmä
hodnoty energetických nákladov, nákladov na opravy, udržiavanie a revízie.
Po inštalácii podružných meracích zariadení pre kuchyňu a jedáleň, ktoré fakulta dáva do
prenájmu, sa v roku 2008 začali refundovať všetky náklady za energie, ktoré vznikali na
strane prevádzkovateľa tohto gastronomického zariadenia: firmy BIG-stravovanie.
Náklady na opravy, udržiavanie a revízie výrazne poklesli v roku 2008 v porovnaní s rokom
2007. Keď hodnotíme rok 2009, tak tomto roku dochádza k výraznému zvýšeniu nákladov
na opravy a údržbu. V roku 2009 bola vykonaná generálna oprava plynových kotlov
v celkovej sume 2443.- €. Na základe toho, že v roku 2009 dochádzalo k opakovaným
poruchám kopírovacieho zariadenia / náklady na opravy 873.- €/ , sa fakulta rozhodla pre
dlhodobý prenájom kopírovacieho zariadenia.
Aj napriek tomu, že celkové cestovné náklady fakulty zaznamenávajú síce mierny, ale stály
nárast v posledných troch rokoch, čo považujeme za pozitívnu tendenciu ovplyvnenú
zvýšením celkovej výkonnosti fakulty, percentuálny podiel cestovných nákladov v celkovom
objeme ročných nákladov fakulty zostava nezmenený.
Závery a odporúčania
Jeden z najvýznamnejších hospodárskych úspechov fakulty je pozitívny hospodársky
výsledok, ktorý fakulta dosahuje už druhý rok. Aj keď by bolo unáhlene povedať, že
hospodárska strata z roku 2007 vo výške 81 150 € sa už nikdy nezopakuje , môžeme
konštatovať, že zisk vo výške 80 € v roku 2008 a 51 € v roku 2009 sú dôkazom, že
ekonomické opatrenia, ktoré tvoria celkový systém a štýl hospodárenia fakulty, sú správne
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nastavené a predpokladajú dobré a hospodárne vynakladanie s finančnými prostriedkami
fakulty aj v budúcnosti.
Hospodársko-ekonomická analýza vytvára priestor na konkrétne odporúčania:
1. Výkonnosť fakulty by viedla k lepšiemu hospodárskemu výsledku, keby sa
prejavovala ako harmonický celok vo všetkých činnostiach fakulty. Výkonnosť vo
vzdelávacej a podnikateľskej činnosti musí byť doplnená výkonnosťou vo vede
a výskume, ktoré výrazne potrebuje povzbudzujúci impulz.
2. Jednotlivé zložky každej činnosti musia byť tiež harmonizované a ekonomicky
vyvážené. Jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonnosti verejnej vysokej školy je
počet študentov. Pre našu fakultu je prvoradý počet študentov v internej forme štúdia.
Tento počet najvýraznejšie ovplyvňuje hospodársky výsledok.
3. Výkonnosť fakulty ovplyvňuje objem štátnej dotácie, ktorú fakulta dostáva na
zabezpečenie svojej hlavnej činnosti. Výkonnosť fakulty ale neovplyvňuje zvýšenie
dotácie o čiastku, ktorú fakulta potrebuje na modernizáciu
a zveľaďovanie
vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu a priestorov, v ktorých tento proces
prebieha. V tomto zmysle sú veľmi dôležité všetky nástroje a schémy alternatívneho,
dodatočného financovania pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti ako sú
napríklad programy medzinárodnej spolupráce, projekty a granty. Dobrým príkladom
takého nástroja bol pilotný vzdelávací program, ktorý v roku 2009 fakulta zrealizovala
v spolupráci s Roanoke College, USA. Na účel realizácie tohto programu boli fakulte
transferované finančné prostriedky vo výške 27 208,15 €, pričom viac ako 7.000 €
bolo použitých na investície do zariadenia fakulty a internátu, ktoré zostali k dispozícii
pre použitie na fakulte aj po odchode študentov z USA.
4. K zabezpečeniu finančných prostriedkov potrebných na podporu vývoja
vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu a na zveľaďovanie a modernizáciu
učebných priestorov môže prispieť aj podnikateľská činnosť fakulty. Sú tam ešte
nevyužité rezervy, ktoré vidíme v krátkodobom prenájme učebných priestorov a auly,
v lepšom využití ubytovacej kapacity internátu počas letných prázdnin.
15. Správa budov
V r. 2009 sme okrem bežných úloh zabezpečili svojpomocné vymaľovanie dvoch učební (v
lete pred organizovanou konferenciou). Začiatkom septembra sme jednu trojposteľovú izbu
upravili na ubytovanie pre duch. správcu. Inštalácia bezdrôtového pripojenia internetu.
Ubytovacia kapacita bola plne využitá. Začiatkom ak. roka 2009/10 sme pre zvýšenú
požiadavku na ubytovanie zakúpili 5 poschodových postelí a 3 trojposteľové a dve
dvojposteľvé izby sme prestavali na viaclôžkové.
Ubytovacie priestory sme využívali i na ubytovanie cudzích osôb pri organizovaní rozličných
akcií. Jednou z najnáročnejších bolo ubytovanie 10 študentov z USA od 6. februára do 7.
mája 2009.
Počas letnýc mesiacov sme zabezpečili ubytovanie viacerých skupín zahraničných hostí:
2. - 3. júl skupina 20 osôb s USA- Seminár
2. – 4. júl – kantorský kurz – 19 ubytovaných ( z 33 účastníkov)
13. – 14. júl skupina 32 osôb z Nemecka (Pfarrkonvent Kirchenbezirk Neuenburg)
1. – 8. august - 32 osôb, SLZ Ženeva (konferencia) veľmi náročná akcia
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5. - 8. august – 39 osôb, Kórea - študentský misijný spevokol CAppella
16. – 21. august 8 osôb z USA (seminár)
24 . – 28. augusta - 42 osôb ( Divadelný festival )
3. – 8. september 2009 – 27 osôb – Konferencia CCADD
27. augusta – 10. septembra 8 osôb z USA a z Nemecka (pre Ekumenickú radu cirkví)
Okrem uvedených skupín sme poskytli ubytovanie viacerým hosťom domácim i zo
zahraničia.
16. Internát – Teologický domov
Študenti EBF UK majú možnosť využívať ubytovacie zariadenie fakulty v budove na
Bartókovej 8, ktoré je súčasťou budovy fakulty. Z hľadiska prevádzky je internát súčasťou
fakulty a prevádzkové náklady sú súčasťou rozpočtu fakulty. V priestoroch internátu
vykonáva Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku program duchovnej starostlivosti o študentov
– Teologický domov. Cirkev túto prácu vykonáva prostredníctvom dvoch farárov –
spirituálov, ktorí sú zamestnancami cirkvi. V uplynulom období boli miesta spirituálov
obsadené Mgr. Milanom Juríkom a Mgr. Erika Valko-Krišťákovou, PhD.
Program teologického domov je významným doplnkom vyučovacieho procesu fakulty.
Základnou črtou duchovného života v Teologickom domove a na EBF UK sú spoločné
modlitebné a bohoslužobné stretnutia, ku ktorým sa schádzajú spoločne študenti a učitelia
EBF UK. Akademické služby Božie, ktoré sú riadne zaradené do vyučovacieho procesu na
EBF UK sa konali aj v roku 2009 pravidelne každú stredu o 11.00 hod v aule fakulty. Na
službách Božích kázali profesori, docenti, odborní asistenti a ostatní učitelia fakulty (vrátane
študentov internej formy doktorandského štúdia), liturgovali na nich študenti 3. ročníka
(podľa rozpisu bohoslužobných podujatí pripravovaného duchovnými správcami - v rámci
praxe Kandidátov duchovnej služby). Akademické služby Božie sa vykonávali podľa
poriadku skrátených služieb Božích, každý druhý týždeň boli obohatené spoveďou a
prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej.
Počas uplynulého roka sa stretávali študenti pod vedením duchovných správcov v nedeľu
večer o 19.00 hod. k večerným službám Božím, na ktorých slúžili (v rámci praxe
Kandidátov duchovnej služby) študenti 4. ročníka. Poriadok, kázeň i stvárnenie služieb
Božích pravidelne (rovnako ako i pri iných bohoslužobných príležitostiach) konzultovali s
duchovnými správcami.
Každodennou súčasťou duchovného života v TD je i stretávanie sa k spoločným
modlitbám, spojených s čítaním a počúvaním slova Božieho. Modlitebné stretnutia sa konali
v Teologickom domove denne, ráno o 7.40 hod. v aule fakulty a večer o 19.30 hod v
klubovni TD (počas víkendov – v sobotu večer 19.30 hod., v nedeľu sa nekonajú, nakoľko sa
konali služby Božie).
Diskusné večery sa konali v letnom i zimnom semestri roku 2009 spravidla raz v mesiaci vždy v stredy večer. Alternatívou k diskusným večerom boli Filmové večery, ktoré sa konali
taktiež v klubovni TD. Z iných spoločenských a vnútromisijných podujatí, ktoré sa
uskutočnili v Teologickom domove môžeme spomenúť Balecký večierok, posedenie pri
Vianočnej kapustnici, Noc modlitieb, ktorá býva už tradične pripravovaná študentami a
spirituálmi v marci, pôstny a adventný večierok, ktorý pripravujú každoročne duchovní
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správcovia v spolupráci so študentským spevokolom ICHTHYS v Evanjelických chrámoch
Božích buď na Legionárskej alebo Panenskej ulici.
Študentský spevokol ICHTHYS začal od roku 2007 v spolupráci s duchovnými správcami s
pravidelnými vnútromisijnými cestami navštevovať cirkevné zbory našej cirkvi. V priebehu
roka 2009 navštívili s pásmom duchovného slova a hudby počas troch dní niekoľko
cirkevných zborov Hontianského a Zvolenského seniorátu.
17. Poďakovania a záver
V závere správy chcem konštatovať, že fakulta v uplynulom roku plnila svoje základné
poslanie vo vzdelávaní. Podarilo sa nám rozbehnúť novo-akreditované študijné programy
a zaznamenali sme výrazný nárast počtu študentov najmä v externej forme štúdia. Teraz nás
čaká vyhodnotenie skúseností z prvého akademického roka. V oblasti vedy a výskumu by sme
si iste priali lepšie výsledky a musíme prijať opatrenia na to, aby sme k publikačnej
a grantovej činnosti zaviazali všetkých tvorivých pracovníkov fakulty. V hospodárskej oblasti
sa nám síce za cenu veľkého vypätia síl, ale predsa podarilo udržať mierne pozitívny
hospodársky výsledok.
Tieto skutočnosti môžeme vnímať ako Božiu milosť, ktorá nás posilňuje k plneniu nášho
poslania. S vedomím vďačnosti Pánu Bohu mi dovoľte, aby som na záver poďakoval všetkým
spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na plnení úloh fakulty. Veľké dielo, ktoré fakulta za
minulý rok vykonala a ktoré sme si touto správou pripomenuli, by nebolo možné bez plného
a obetavého nasadenia každého jedného spolupracovníka. Všetkým Vám na tomto mieste
patrí úprimná vďaka za Váš podiel na tomto diele. Napokon mi dovoľte, aby som menovite
poďakoval aspoň mojim najbližším spolupracovníkom z dekanátu: pani Ľubici Černej, Ing.
Predmerskému, Jane Kozákovej a Anne Rajnohovej a členom vedenia fakulty prodekanom,
prof. Filovi a Dr. Ábelovi, predsedovi AS Dr. Batkovi a pani tajomníčke Mgr. Kosturkovej.
Týmto ctenej akademickej obci túto správu predkladám so žiadosťou o jej prijatie.
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
Dekan EBF UK
V Bratislave, 24. februára 2010
(Správa dekana bola prijatá na zasadnutí Akademickej obce dňa 24. februára 2010.)
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