Správa dekana o činnosti
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
za obdobie od januára do decembra 2010
A tak (Kristus) prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, lebo skrze Neho obaja máme prístup
k Otcovi v jednom Duchu. A tak teda nie ste už cudzinci ani príšelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží,
vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom úholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé
stavanie, príslušne pospájané, rastie v chrám svätý v Pánu a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní
v príbytok Boží. (Ef 2,17-22)

Keď hodnotíme ďalší rok práce na EBF UK, robíme to ako tí, ktorí sa postavili do služby
poznávania a zvestovania Božieho slova. Robíme to ako jedno spoločenstvo veriacich, ktorí
Božie slovo nie len študujú a zvestujú, ale sa ním nechávajú aj osloviť a viesť.
V uplynuom roku sme sa spoločne usilovali zveľaďovať a ďalej budovať to, čo nám bolo
zverené: dedičstvo evanjelickej teológie v kultúrnych a spoločenských podmienkach
dnešného Slovenska. Pri tejto úlohe sme prežívali silu Božieho Ducha, ktorý nás prenášal
ponad rozličné problémy. Tie sme pociťovali jednak v tvrdom konkurenčnom prostredí
výkonového zápasu fakúlt a vysokých škôl o dostatočné financovanie našej práce. Ale
pociťujeme ich aj v podobe vnútorných napätí, ktoré neraz prerastajú z polohy pozitívneho,
tvorivého napätia do nečestných zápasov o vplyv, či prvenstvo v našom malom spoločenstve.
Apoštol píše, že Kristus prekonáva odcudzenie a rozdelenosť medzi ľuďmi. V prečítanom
texte ide o prekonávaní priepasti medzi žido-kresťanmi a pohano-kresťanmi, ktoré bolo
naliehavým problémom v prvotnej cirkvi. Ale problém rozdelenia a nepriateľstva nie je len
problémom minulosti. Aj dnes je mnoho rozdelenosti, nie len vo svete, v spoločnosti, ale aj
medzi nami v cirkvi, v tých najužších spoločenstvách.
Kristus prináša pokoj a tak spája, čo je rozdelené. Pavel hovorí, že v Kristovi máme všetci
prístup k Otcovi v jednom Duchu. To by sme mohli nazvať Kristova diplomacia. Tá naša,
ľudská je založená na vyjednávaní. Rozdelené strany potrebujú vyjednávačov, ktorí jednej
i druhej strane navrhujú ústupky – kompromisy. Takto dosiahnutý pokoj je teda výsledkom
sebapotlačenia, sebazapretia – ktoré, kým človek vydrží je dobre, ale keď sa už nedokáže
ovládať, je znova zle, znova spor, znova vojna.
Kristus prekonáva rozdelenosť tak, že ľuďom dáva novú – rovnakú kvalitu pred Ním.
Všetkých rovnako prijíma s ich nedostatkami a svojou odpúšťajúcou milosťou ich očisťuje.
Milosť a odpúšťanie – to je ten základ, na ktorom môže vyrásť dobré a stabilné spoločenstvo
ľudí. Takéto spoločenstvo ľudí novej kvality chce Pán Ježiš tvoriť aj medzi nami, aby nás
zmocňoval k obnovenej službe.
Tohtoročná správa je v poradí štvrtou a teda poslednou počas prvého funkčného obdobia
súčasného vedenia fakulty. Preto v jej závere bude aj hodnotenie plnenia cieľov, ktoré stáli na
začiatku prvého štvorročného funkčného obdobia v roku 2007.
Najprv sa však pozrime na jednotlivé oblasti našej práce v uplynulom roku 2010 podľa
podkladov predložených spolupracovníkmi fakulty za jednotlivé oblasti.
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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 2010/11 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 2010/11 sa spolu do všetkých uvedených programov podľa stavu k 31.
októbru 2010 zapísalo 191, čo je o 3 študentov menej ako v predchádzajúcom akademickom
roku. Tu možno konštatovať, že zápisom do tohto akademického roka sa prejavili kroky
fakulty smerujúce k udržaniu počtu študentov. Do 1. roku štúdia sa v akademickom roku
2010/11 zapísalo 60 nových študentov. V porovnaní z predchádzajúcim študijným rokom,
keď sa do prvého ročníka zapísalo 91 študentov, možno konštatovať pokles o 31 študentov.
Do spojeného magisterského štúdia evanjelická teológia sa zapísalo 15 nových študentov, čo
je o 5 menej ako v minulom roku (pomer mužov a žien je 7 ku 8 v prospech žien). Do
bakalárskeho programu „evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“ sa zapísalo
21 nových študentov, z toho 13 v dennej a 8 v externej forme štúdia. Do bakalárskeho
programu učiteľstvo náboženstva v kombinácii sa zapísali 6 študenti. Do magisterského
programu „evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci“ sa zapísalo 14
nových študentov, z toho je 7 v dennej a 7 v externej forme štúdia. Do magisterského stupňa
učiteľského štúdia sa nezapísali žiadni noví študenti. Na doktorandské štúdium sa zapísali 4
noví študenti v dennej forme štúdia.
Vývoj počtu novo zapísaných študentov ukazuje nasledujúci graf.
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Kým medzi rokmi 2007/08 a 08/09 sme zaznamenali nárast o 6 študentov, nasledujúci rok to
bolo 14, v akademickom roku 2009/2010 to bolo o 45 študentov viac, v tomto roku sme
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zaznamenali minimálny pokles všetkých študentov (3). Ako je zrejmé z prehľadu počty
zapísaných študentov sa v tomto akademickom roku výrazne nezmenili. Pod pokles počtu
novozapísaných študentov sa v tomto roku podpísali práve študenti programu evanjelická
teológia a naopak zvýšil sa počet študentov zapísaných na bakalársky študijný program
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc. Bilancia celkového počtu zapísaných
študentov zostáva nezmenená.
Pri pohľade na počty študentov zapísaných do jednotlivých programov vo všetkých rokoch
štúdia je stav k 31. októbru 2010 nasledovný (pre porovnanie sú uvedené aj stavy z roku 2009
a 2008):

Program
evanjelická teológia
ET soc. pomoc denné
ET soc. pomoc externé
ET riadenie soc. pomoci denné
ET riadenie soc. pomoci externé
učiteľstvo náb. v komb. Bc.
učiteľstvo náb. mgr.
PhD. denné
PhD. externé
Spolu

k 31. 10. 2010 k 31. 10. 2009 k 31. 10. 2008
76
80
80
30
23
18
19
15
10
21
23
10
1
9
2
191

17

9

27
8
7
8
9
194

1
4
8
9
12
151

Na doktorandské štúdium bolo k 31. 10. 2010 zapísaných 11 študentov (z toho dvaja
v externej forme štúdia). V tomto akademickom roku boli prijatí 3 noví doktorandi menovite:
Mgr. Ján Badura, Mgr. Anna-Maria Benkova, Mgr. Anna Moncoľová. Podľa katedier je
rozdelenie doktorandov nasledovné:
Katedre Starej zmluvy - Mgr. Katarína Šoltésová, Mgr. Anna Moncoľová,
Katedre Novej zmluvy – žiaden doktorand
Katedra cirkevných dejín – Mgr. Ján Badura
Katedre systematickej teológie - Mgr. Michal Devečka, Mgr. Štefan Panuška, Mgr. Michaela
Pogányiová, Mgr. Anna-Maria Benkova,
Katedra filozofie a religionistiky – Mgr. Branislav Kováč, Mgr. Peter Filo, (prerušené
štúdium).
Katedre praktickej teológie - Mgr. Richard Schön, a v externej forme štúdia: ThDr.
Magdaléna Švečíková, Mgr. Slavomír Slávik, Mgr. Slavomír Sabol (prerušené štúdium)
V akademickom roku 2010/11 sa na štúdium na našej fakulte zapísalo 12 študentov zo
zahraničia, zo Srbska (9), Slovinska (1), Rumunska (2). V zahraničí v akademickom roku
2009/2010, v zimnom aj letnom semestri, v rámci programu ERAZMUS bola jedna študentka
na EFT UK v Prahe (Jurčová Elena) a jedna študentka bola počas akademického roku
2009/2010, v zimnom semestri, 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.
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Na slávnostnej promócii 13. júla 2010 bolo po úspešnom ukončení štúdia promovaných 6
študentov v programe evanjelická teológia, 2 študenti v programe evanjelická teológia
úspešne ukončili svoje štúdium v náhradnom augustovom termíne, čo je spolu o 4 menej ako
v predchádzajúcom roku. V odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
v kombinácii nemecký jazyk a náboženská výchova boli promovaní 2 absolventi. Po prvýkrát
ukončili štúdium aj 4 absolventi magisterského študijného programu učiteľstvo náboženskej
výchovy v kombinácii s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry. V programe bakalárskeho
štúdia evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc absolvovalo 5 študentov, čo je
o 2 menej ako v predchádzajúcom roku. Taktiež po prvýkrát úspešne ukončili štúdium aj 3
študentky magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie
sociálnej pomoci. V treťom stupni štúdia (PhD.) ukončili štúdium v minulom roku 5 študenti,
pričom 2 neúspešne.
Prijímacie pohovory do bakalárskych a magisterských programov do akademického roka
2010/11 sa konali 9. júna a 2. septembra 2010. Slávnostné otvorenie akademického roka bolo
13. septembra 2010 a imatrikulácia novoprijatých študentov bola 11. novembra 2010.
Slávnostné služby Božie Veni Sancte sa konali vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave
26. septembra 2010. Slávnostným kazateľom bol dekan Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
Stabilizácia počtu študentov ukazuje, že kroky smerujúce k zvýšeniu počtu študentov priniesli
svoje ovocie. Zároveň je však zrejmé, že súčasná ponuka fakulty asi výrazne viac študentov
nedokáže pritiahnuť. Optimálny pedagogický výkon fakulty pri súčasnej ponuke študijných
programov sa teda pohybuje na hranici 200 študentov. Dôležitou úlohou pre budúcnosť je
udržanie tohto počtu študentov. To je možné iba dôsledným zvyšovaním kvality výučby.
V tejto oblasti je dôležité zavádzanie moderných, interaktívnych metód výučby. K tomu iste
prispeje aj vybavenie ďalšej učebne digitálnym projektorom, ktoré sa podarilo zrealizovať
začiatkom tohto roka. Nemalú úlohu pri tom iste zohráva aj propagácia fakulty primeranými
prostriedkami.
2. Rigorózne konania
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na EBF UK vykonávajú podľa ustanovení
§ 53 ods. 8 a 9, § 63 a § 109 ods. 4 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zásady rigorózneho konania určuje vnútorný predpis č.
2/2007 – Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave. Na základe
uznesenia VR EBF UK boli v uplynulom roku stanovené oblasti širšieho základu študijného
odboru 2.1.14 evanjelická teológia, v rámci ktorých sa na EBF UK vykonáva rigorózne
konanie. Tento krok spresňuje postup pri rigoróznych konaniach a zjednocuje rozsah
požiadaviek na účastníkov konania.
Na rigorózne konanie bolo v akademickom roku 2009/2010 prijatých celkovo 5
uchádzačov:
Mgr. Marián Krivuš,
Mgr. Jana Bosáková,
Mgr. Peter Švehla,
Mgr. Eva Juríková,
Mgr. Peter Krajcer.
Všetci piati uchádzači sú absolventi našej fakulty v študijnom programe evanjelická teológia.
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Na rigorózne konanie boli v akademickom roku 2010/2011 prijatí celkovo 2 uchádzači:
Mgr. Miriam Prášilová,
Mgr. Janka Miháliková.
Obe uchádzačky sú absolventky našej fakulty v študijnom programe evanjelická teológia.
Rigorózne konanie ukončil úspešne v roku 2010 celkovo 1 uchádzač, pričom slávnostne
promovaní boli v roku 2010 traja absolventi:
Mgr. ThDr. Matej Oráč, rigoróznu skúšku vykonal 27. 11. 2009.
Mgr. ThDr. Andrea Lukačovská, rigoróznu skúšku vykonala 27. 11. 2009.
Mgr. ThDr. Ján Horák, rigoróznu skúšku vykonal 26. 4. 2010.
3. Habilitačné konania
V roku 2010 nebolo na fakulte začaté žiadne habilitačné konanie. Napriek tomu možno
konštatovať, že väčšina odborných asistentov fakulty intenzívne pracuje na plnení
habilitačných kritérií a možno očakávať, že v roku 2011 budú predložené aspoň tri žiadosti
o začatie habilitačného konania. Fakulta poskytla informácie o podmienkach habilitačného
konania dvom záujemcom z prostredia mimo fakulty, žiaden z nich však žiadosť o začatie
konania nepredložil.
4. 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.
V roku 2010 sa zišla na piatich zasadnutiach (16. apríla, 3. júna, 30. septembra, 12. novembra
a 17. decembra 2010).
Vedecká rada pracovala v prevej polovici roka rovnakom zložení ako v roku 2010. Neskôr
došlo k týmto zmenám:
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 – ukončil činnosť z dôvodu zníženia pracovného úväzku v sept. 2010
David P. Daniel, PhD. – ukončil činnosť z dôvodu ukončenia pracovného pomeru v dec. 2010
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.
doc. Mgr. art. Anna Predmerská – vymenovaná za členku v dec. 2010
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 reforme zadávania
záverečných prác, príprave Doplňujúceho pedagogického štúdia, prerokovaniu organizačných
zmien a príprave programu kvalifikačného vzdelávania.
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5. 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
bola obsahom porád predovšetkým príprava a realizácia organizačných zmien
a organizačného poriadku fakulty.
V júni 2010 vedenie fakulty vykonalo vnútorný personálny audit, z ktorého vyplynulo, že
počet pedagógov ako aj THP zamestnancov nezodpovedá pedagogickému výkonu a výkonu
v oblasti vedy výskumu. Z tohto dôvodu vedenie pripravilo návrh organizačných zmien
s nasledovným zdôvodnením a zásadami:
- predchádzajúce opatrenia s cieľom zvýšiť výnosy fakulty (zvýšenie pedagogického
výkonu a výkonu vo vede a výskume), boli síce účinné, ale nestačia pokryť náklady
fakulty v doterajšom rozsahu,
- preto je potrebné hľadať opatrenia, ktoré ozdravia finančnú situáciu fakulty a pripravia
ju na udržateľný rast v najbližšom období,
- stimulovať rozbehnuté rozvojové aktivity fakulty (nové študijné programy, príprava
nových študijných programov vrátane akreditácie študijného programu v anglickom
jazyku, posilnenie výkonu vo vede a výskume);
- stabilizovať a stimulovať špičkových a excelentných tvorivých pracovníkov fakulty;
- pri zvýšení efektivity zachovať plnenie doterajších vzdelávacích aktivít fakulty;
- napriek negatívnym výhľadom pokiaľ ide o výnosy z dotácie Ministerstva školstva
vytvoriť priestor pre udržateľný rozvoj fakulty v najbližších piatich rokoch;
- dbať o čo najmiernejší dopad na sociálnu situáciu zamestnancov.
- s cieľom efektívneho využitia pracovných úväzkov pedagógov stanoviť minimálny
počet študentov v skupine na 12. V prípade, že na predmet v študijnom pláne sa zapíše
počet nižší ako 12, predmet neotvoriť a presunúť do ďalšieho akademického roka, kde
sa skupiny spoja. V prípade, že nebude možné naplniť úväzok pedagóga podľa
minimálnych normatívov v rámci katedry, vedenie fakulty bude hľadať riešenie
doplnením úväzku z predmetov iných katedier pokiaľ je to možné vzhľadom na
odbornosť, alebo znížením úväzku pedagóga,
- normatív priamej vyučovacej činnosti stanovený rektorátom UK (profesor 8, docent
10, odb. as. 12) je minimálnou hranicou na 100% pracovný úväzok pedagóga.
Vzhľadom na finančnú situáciu fakulty a zabezpečenie jej udržateľného rozvoja
stanovuje vedenie fakulty cieľový stav priamej vyučovacej činnosti na 150%
normatívu. Tento cieľ bude prehodnotený po uplynutí akademického roka 2010/11
a vyhodnotení účinnosti úsporných opatrení,
- s cieľom čo najefektívnejšieho využitia pracovného času pedagógov na vedeckú
a výskumnú činnosť vedenie fakulty apeluje na pedagógov, ktorí popri 100%
pracovnom úväzku na fakulte zastávajú funkciu zborových farárov, aby prehodnotili
svoje zotrvanie v tejto funkcii. Vedenie fakulty podporuje tradičnú prepojenosť
akademickej a pastorálnej služby našich pedagógov. Pre rast fakulty je však
neudržateľné, aby pedagógovia fakulty zastávali také funkcie v cirkvi, ktoré sú
spojené s plnou zodpovednosťou za chod cirkevného zboru, vyučovanie náboženstva
a administratívnu agendu zboru alebo inej COJ.
V súlade s uvedenými zásadami vedenie fakulty predložilo Akademickému senátu návrh
organizačných zmien a zmenu organizačného poriadku fakulty. Akademický senát zmenu
schválil a organizačné zmeny sa postupne vykonávajú tak, že cieľový stav bude dosiahnutý na
konci akademického roka 2010/11.
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6. Pedagógovia
Stav pedagógov k 31. decembru 2010 je fyzicky 17 (z toho 6 žien), ktorí súhrnne pracujú v
rozsahu 14,96 úväzku. Počet fyzických osôb pedagogických pracovníkov sa oproti roku 2009
znížil o 2 a súčet úväzkov sa znížil o 1,5. Na fakulte pracuje jeden výskumný pracovník na
ustanovený pracovný čas. V porovnaní s rokom 2009, keď sme mali fyzicky 20
pedagogických a výskumných pracovníkov sa celkový počet tvorivých pracovníkov znížil o
dvoch. Celkový úväzok tvorivých pracovníkov sa znížil zo 17,46 na 15,96, čo je výsledkom
organizačných zmien. Na fakulte k uvedenému dátumu pôsobili dvaja profesori (Bándy, Filo),
traja docenti (Horňanová, Gažík – 0,5 úväzku, Predmerská,), trinásti odborní asistenti (Ábel,
Batka, Benka D., Benka J, Hvožďara do 30.06., Klátik – 0,5 úväzku, Mišiak do 30.06.,
Prostredník, Zaviš, Alberty, Hanus, Jurík, Hajský – na rodičovskej dovolenke od 30.11. 2010
do 15.9.2012,), dve asistentky (Feketeová, Juríková,) a jedna lektorka anglického jazyka (
Volbrecht). Priemerný vek profesorov je 60,01 rokov, docentov 50,65 rokov, odborných
asistentov 41,56 rokov a asistentov 46,07 rokov.
Nasledujúca tabuľka podáva priemerný pedagogický výkon jednotlivých pedagógov EBF UK
v roku 2010. Červené čísla označujú prípady, v ktorých je priemerný počet nižší než
minimálny normatív kontaktnej výučby alebo minimálny počet zapísaných študentov.

úvazok funkčné minimálny
Meno pedagóga
v%
zaradenie normatív
Ábel, František
100 odb. as.
12
Alberty, Ladislav
40 odb. as.
12
Bándy, Juraj
100 prof.
8
Batka, Ľubomír
100 odb. as.
12
Benka, Dávid
100 odb. as.
12
Benka, Jozef
100 odb. as.
12
Daniel, David
100 odb. as.
12
Feketeová, Jana
100 lekt.
14
Filo, Július
100 prof.
8
Gažík, Peter
45 doc.
10
Hajský, Norbert
100 odb. as.
12
Hanus, Radoslav
100 odb. as.
12
Horňanová, Sidonia
100 doc.
10
Jurík, Milan
100 odb. as.
12
Juríková, Katarína
33,3 as.
14
Klátik, Miloš
54,7 odb. as.
12
Predmerská, Anna
100 doc.
10
Prostredník, Ondrej
28 odb. as.
12
Zaviš, Monika
100 odb. as.
12

minimálny
normatív
podľa
úväzku
12
5
8
12
12
12
12
14
8
5
12
12
10
12
5
7
10
3
12

7

priemerný
počet
hodín
kontaktnej
výučby za
týždeň
18
6
8
14
11
10
2
17
14
12
6
10
12
15
7
7
12
11
12

priemerný
počet
študentov
na hodinu
kontaktnej
výučby za
týždeň
11
18
24
14
10
15
29
6
20
9
14
14
6
17
7
22
14
10
16

počet
študentov
v príprave
na záv. a
rigoróznu počet
prácu rok doktorandov
2010
za rok 2010
13
0
4
2
19
1
0
0
33
5
7
3
3
4
0
4
0
1
0
0
5
16
-

V uplynulom roku fakulta vypísala 1 výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského
učiteľa. Išlo o obsadenie miesta odborného asistenta na katedre PT a vo výberovom konaní
uspela brat Mgr. Milan Jurík, PhD.
Popri interných pedagógoch pôsobia na fakulte aj externí pedagógovia alebo ako hostia
vyslaní partnerskými cirkvami ECAV. Na katedre praktickej teológie pôsobí 19 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 pôsobí Bc. Christina Volbrecht, v rámci programu
ELCA.
7. 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 podľa starej organizačnej štruktúry 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.
Inštitút kontextuálnej teológie – vedúci David Daniel, PhD.
Po implementácii organizačných zmien v decembri 2010 je štruktúra pedagogických,
vedeckovýskumných a umeleckých pracovísk nasledovná:
Katedra Starej zmluvy – vedúci prof. ThDr. Juraj Bándy,
Katedra Novej zmluvy – vedením katedry poverený Mgr. František Ábel, PhD.
Katedra systematickej teológie a dejín – vedením katedry poverený Mgr. Ľubomír Batka,
PhD.
Katedra praktickej teológie – vedúci prof. ThDr. Július Filo.
Inštitút kontextuálnej teológie – vedie prodekan pre vedu
Inštitút cirkevnej hudby – vedením poverená doc. mgr. art. Anna Predmerská
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 a 2010/11 sa pedagogický proces na fakulte riadil podľa odporúčaných študijných
plánov. Vedecká rada fakulty v uplynulom roku na návrh dekana prerokovala a schválila
zmenu v systéme vypisovania tém záverečných prác. Pristúpili sme k princípu jedna téma –
jedna práca. Druhou zmenou je zavedenie kľúča, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozdelenie
počtu záverečných prác na jedného pedagóga.
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V uplynulom roku pokračovala implementácia nového systému evidencie štúdia AIS2. Boli
spustené ďalšie moduly a možno povedať, že po počiatočných ťažkostiach fakulta systém
naplno integrovala do svojej práce.
8. Veda a výskum
Pôsobenie fakulty v oblasti vedy a výskumu sa aj 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 štyri
roky v kategóriách, ktoré sleduje pri hodnotení výkonu fakulty Ministerstvo školstva SR.
Kategória
Skupina A1
Skupina A2
Skupina B
Skupina C
Spolu

2007
1
2
0
42
45

2008
0
7
1
75
83

2009
2
6
0
54
62

2010
0
6
0
70
76

Z prehľadu vyplýva, že 30% pokles zaznamenaný v roku 2009 sa podarilo zastaviť a došlo
opäť k rastu počtu hodnotených publikácií. Problémom je skutočnosť, že v najvyššie
bonifikovanej kategórii A1, teda vedecké monografie a štúdie s charakterom vedeckej
monografie, sme v roku 2010 nezaznamenali ani jednu publikáciu.
V minulom roku sme začali sledovať podiel jednotlivých tvorivých pracovníkov na výkone
fakulty s konštatovaním, že je veľmi nerovnomerný. Hoci možno konštatovať isté zlepšenie
v roku 2010, výkon naďalej zostáva nerovnomerne rozložený a stále je na fakulte niekoľko
kolegov s veľmi nízkym, resp. žiadnym publikačným výkonom.
Vrátane doktorandov sa na výkone fakulty na základe popisu práce a podľa vysokoškolského
zákona majú podieľať všetci tvoriví pracovníci fakulty. V roku 2010 fakulta zamestnávala 27
tvorivých pracovníkov z rozdielnou výškou pracovného úväzku, pričom do výkonu fakulty sa
započítava publikačná činnosť len v prípade zamestnancov fakulty na 100% úväzok, teda 22.
Z tohto počtu 21 prispelo svojou publikačou činnosťou k výkonu fakulty. V porovnaní
z minulým rokom, keď to bolo len 15, možno konštatovať pozitívny obrat.
Hodnotenie podielu jednotlivých tvorivých spolupracovníkov na celkovom výkone fakulty
a jeho porovnanie s minulým rokom ukazuje nasledovná tabuľka.
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Počet publikujúcich a ich podiel na výkone fakulty
Podiel na výkone
viac ako 15%
viac ako 10%
viac ako 5%
viac ako 3%
menej ako 3%
spolu

2009
2010
počet % počet %
3 49
1 17
1 11
1 10
3 24
5 36
3 13
4 20
5
3
10 17
15 100
21 100

V porovnaní s minulým rokom sa výrazne zmenšila skupina lídrov v publikačnej činnosti
a podielom viac ako 15% prispel len jeden kolega (Ábel). V minulom roku boli v tomto
pásme traja. Nezmenil sa počet kolegov s podielom 10-15% a podobne ako v minulom roku je
tam len jedna kolegyna (Zaviš). Vzrástol počet kolegov s podielom od 5-10%. Kým v roku
2009 to boli traja, v tomto roku ich je päť (Batka, BenkaD, Filo, Horňanová, Jurík). Mierne,
o jedného kolegu, sa posilnila skupina s podielom od 3-5% (Bándy, BenkaJ, Hajský,
Prostredník). Najviac sa oproti roku 2009 rozrástla skupina s podielom menej ako 3% z piatich kolegov v minulom roku na desiatich v roku 2010. Potešiteľné je, že túto skupinu
posilnili predovšetkým doktorandi, od ktorých väčší podiel na výkone ani neočakávame.
Problémom je, že v tejto skupine je viacero tvorivých pracovníkov, od ktorých očakávame
výrazne vyšší podiel (tvoriví – zamestnanci: Hanus, Daniel, Nešitna; doktorandi: Badura,
Franková, Kováč, Poganyová, Schön, Šoltésová, Varga).
Podrobný prehľad podielov na celkovej publikačnej činnosti pracovníkov fakulty v porovnaní
za roky 2008-2010 ukazuje nasledovná tabuľka. Kompletný prehľad publikačnej činnosti
fakulty za rok 2010 je v prílohe správy a tiež v príslušnej databáze na webovej stránke
univerzity.
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Porovnanie podielu na publikačných výstupoch v rokoch 20082010

2008
Priezvisko, meno
stav tvorivých na
100% k 31.10.2010
Ábel, František
Badura, Ján
Bándy, Juraj
Batka, Ľubomír
Benka, David
Benka, Jozef
Daniel, David
Filo, Július
Franková, Miroslava
Hajský, Norbert
Hanus, Radoslav
Horňanová, Sidonia
Jurík, Milan
Kováč, Branislav
Neština, Marek
Pogányová, Michaela
Predmerská, Anna
Prostredník, Ondrej
Schön, Richard
Šlotésová, Katarína
Varga, Miroslav
Zaviš, Monika
SPOLU

2009

2010

Podiel
Výkon
Podiel
Výkon v na
v
Podiel na Výkon v na
bodoch výkone
bodoch výkone
bodoch
výkone
45,8
16,8
31
15,05
35
17,28
0
0
4
1,98
24,3
8,59
23
11,17
10
4,94
27,5
9,72
20
9,71
18,5
9,14
5
1,77
9
4,37
19
9,38
5
1,77
11
5,34
10
4,94
9
3,18
0
0
6
2,96
60,8
21,48
35
16,99
13,6
6,72
5
1,77
0
0
1
0,49
14
4,95
3
1,46
9
3,95
3
1,06
0
0
5
2,47
17,3
6,11
34
16,5
12
5,93
5
1,77
8
3,88
10,4
5,14
20
7,07
0
0
2
0,99
0
0
0
0
5
2,47
0
0
0
0
6
2,96
0
0
1
0,49
0
0
20
7,07
10
4,85
10
4,94
0
0
0
0
1
0,49
0
0
1
0,49
4
1,98
0
0
1
0,49
1
0,49
11,5
4,06
19
9,22
21
10,37
273,2
97,17
206
100,01
203,5
100,01

Ďalším významným ukazovateľom výkonu fakulty vo vede a výskume je grantová úspešnosť
fakulty. Z dvoch VEGA grantov podaných v roku 2009 získal na rok 2010 financovanie len
jeden VEGA grant: „Corpus Paulinum ako paradigma medzináboženského dialógu v
multikulturálnej spoločnosti“, kde vedúcim je Mgr. František Ábel, PhD. Pokiaľ ide
o agentúru KEGA, v roku 2010 nebol z jej prostriedkov na našej fakulte financovaný žiaden
projekt.
Pozitívny obrat zaznamenala fakulta v minulom roku v počte podaných grantových žiadostí.
Kým v roku 2009 fakulta podala tri žiadosti cestou VEGA (katedra NZ, SZ a PT), v roku
2010 pracovníci fakulty pripravili a podali tri žiadosti cestou VEGA a dve žiadosti cestou
KEGA. Vo všetkých prípadoch čakáme na oficiálnu informáciu o potvrdení financovania
podaných žiadosti. Ide o tieto navrhované projekty:
Katedra Starej zmluvy:
VEGA - „Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu.“ hlavný riešiteľ doc. Horňanová,
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KEGA - „Inovácia výučby teologických predmetov formou moderných digitálnych
technológií“ – hlavný riešiteľ doc. Horňanová,
Katedra filozofie a religionistiky:
VEGA – „Korelatívna analýza faktorov nábožensko-mravného charakteru pri politických
rozhodovaniach o kvalite životného prostredia.“ – hlavný riešiteľ Dr. Zaviš,
Katedra praktickéj teológie:
KEGA - „Príprava ďalšieho vzdelávania učiteľov evanjelického náboženstva ako nástroj na
zvýšenie kvality výučby predmetu“ hlavný riešiteľ Dr. Jurík,
Inštitút kontextuálnej teológie:
VEGA – „Možnosti jednotného postoja evanjelickej etiky v otázke interrupcií“ - hlavný
riešiteľ Dr. Neština.
Spolupracovníci fakulty sa v uplynulom roku podieľali aj na riešení výskumných grantov
mimo fakulty. Dr. Hanus spolupracuje na medzinárodnom projekte Orava a na projekte
Zápas o národnú identitu Slovákov (Žilinská univerzita).
Fakulta v uplynulom roku usporiadala jednu konferenciu v rámci VEGA grantu „Corpus
Paulinum ako paradigma medzináboženského dialógu v multikulturálnej spoločnosti“, ktorý
rieši Katedra NZ. Išlo o konferenciu s medzinárodnou účasťou a s príspevkami významných
bádateľov v oblasti témy grantu. V súčasnosti hlavný riešiteľ grantu Dr. Ábel pripravuje
vydanie recenzovaného zborníka z konferencie v slovenskom a anglickom jazyku.
Fakulta bola v roku 2010 tiež spoluorganizátorom vedeckých a odborných podujatí
medzinárodného charakteru:
- 27. januára – 6. februára 2010 sa konalo zasadnutie Spoločnej teologickej komisie
Svetového luteránskeho zväzu a Svetového reformovaného zväzu, ktorého luteránskym
spolupredsedom bol Prof. Filo. Konferencia sa uskutočnila vo Svätom Jure a Bratislave.
- EBF UK sa podieľa spolu s 25 Vzdelávacími inštitúciami vo svete na výskumnom
programe: „Kresťanské svetové spoločenstvo a studená vojna“. EBF UK bude hostiteľom
medzinárodnej konferencie pôvodne plánovanej na sept. 2010 sa uskutoční 5. – 8. septembra
2011.
- EBF UK sa ako odborný partner podieľa na medzinárodných seminároch Spoločnosti pre
medzikulturálne pastorálnu starostlivosť a poradenstvo. V septembri 2010 vyslala EBF UK na
seminár 3 účastníkov za pomoci zahraničného grantu.
- EBF UK počas minulého roka ako spoluorganizátor pripravovala spolu so SIPCC
konferenciu „Životné príbehy z komunistického obdobia“. Konferencia sponzorovaná
z viacerých Európskych fondov sa bude konať za účasti 70 účastníkov v Kryzova, Poľsko v 913 marca 2011.
- Fakulta spolupracuje na činnosti Výskumného pracoviska Wilhelma Löheho
v Neuendettelsau, Nemecko. Prof. Filo sa zúčastňuje pravidelne a práci Kuratória. (V roku
2010 dve zasadnutia: 22. marec a 8. október).
Medzi tieto podujatia možno zaradiť aj tradičnú letnú teologickú akadémiu, ktorá sa v tomto
roku konala 5. – 9. júla a na jej obsahovom a organizačnom zabezpečení sa podieľal Inštitút
kontextuálnej teológie. Téma znela Úvod do logiky a prednášky viedol Mgr. Marek Neština,
PhD. Akadémie sa zúčastnilo 15 študentov.
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Ďalšou dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli hosťovské prednášky. Celkovo ich
fakulta v roku 2010 zorganizovala 6:
Pfr. Alexander Metzl, Stuttgart prednášal dňa 14. apríla 2010 na tému „Dejiny evanjelických
karpatských Nemcov.“
doc. PhDr. Michal Chabada, PhD., FiFUK Bratislava prednášal 5. mája 2010 na tému
Teológia ako praktická veda podľa Jána Dunsa Scota.
Prof. Dr. Michael Fricke, Regensburg bol hosťom na fakulte a Katedre PT v dňoch 5. – 7.
mája 2010. Predniesol tri prednášky, ktorý vzbudili živý záujem. Výsledkom návštevy je tiež
spolupráca Prof. Frickeho na KEGA grantovom projekte s cieľom vytvoriť program ďalšieho
vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy, ktorý pripravila KPT.
Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Tamcke, Teologická fakulta univerzity v Göttingen, 28. septembra
2010 prednášal na tému „Úcta k životu – Albert Schweitzer“ a „Kresťanskí migranti
z predného orientu po 11. sept. 2001 – ich úloha v Nemecku“.
Prof. Dr. Ľubomír Ďurovič, profesor emerituj (Švédsko) prednášal 19. októbra 2010 na tému
„Niektoré filologické a teologické aspekty Bardejovského katechizmu, najstaršej slovenskej
vytlačenej knihy“.
Prof.. Dr. Alfred Jäger zo Sct Allen prednášak na fakulte 24. novembra 2010 na tému :
„Cirkev a manažment“.
V nadväznosti na skúsenosti získané počas realizácie spoločného vzdelávacieho programu
našej fakulty a Roanoke College, Virginia USA v roku 2009, pracovalo vedenie fakulty
v roku 2010 na príprave ďalšieho spoločného programu s plánovanou realizáciou v roku
2011. Fakultu v tejto veci navštívila assoc. prof. Dr. Wendy Larson-Harris v dňoch 20. – 25.
mája 2010. Koncom roku 2010 však partnerská strana z finančných dôvodov plánovaný
projekt spolupráce zrušila.
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Nasledujúci prehľad podáva podrobnejšie aktivity a výsledky v oblasti vedy a výskumu
podľa katedier a jednotlivých pedagógov na základe nimi predložených správ:
Katedra Starej zmluvy

Najvýznamnejšie
pedagogické, vedecké a
výskumné skutočnosti v práci
katedry za rok 2010

Celková charakterisitka práce
katedry za rok 2010,
informácia o poradách
pracovníkov katedry

Priestor pre rôzne poznámky
relevantné pre správu dekana

zborník Chokma (zost. D. Benka a S, Horňanová); doc.
Horňanová podala VEGA projekt "Texty z Kumránu v kontexte
intertestamentálneho judaizmu"; podala aj KEGA projekt
"Inovácia výučby teologických predmetov formou moderných
digitálnych technológií"; dr. Benkovi vyšla vedecká štúdia v
zborníku v renomovanom zahraničnom vydavateľstve de Gruyter
"Some reflections on the foreigner in the dedicatory prayer of
Solomon"
Prof. Bándy pracoval na rukopise monografie Exegéza knihy
proroka Micheáša, dokončené v decembri; doc. Horňanová
pracovala na učebniciach Exegéza Knihy Daniel a Exegéza
prorokov Starej zmluvy; doc. Horňanová vypracovala do EPST
cyklus článkov o Knihe Daniel pri príležitosti výročí profesorov
Bakoša a Janku Dr. Benka pracoval na monografii o prorokovi
Náhumovi. Na poradách katedry preberáme aktuálne problémy
súvisiace s vyučovacím procesom a vedecko-výskumnou
činnosťou.
Prof. Bándy dostal Cenu Leonarda Stockela 31. októbra;
vypracoval dva scenáre relácie "Sféry dôverné", mal štyri vstupy
v relácii Orientácie, na Ref. teol. fakulte v Komárne dostal
ocenenie "Pedagóg roka 2010"; vyučuje na FiF UK v rozsahu 2
hodiny a na ref. fakulte v Komárne v rozsahu 6 hodín týždenne.

Prof. ThDr. Juraj Bándy:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant
vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku

počet mená, názvy
2 Miroslav Varga, Michaela Pogányová
1 Michaela Pogányová
0
1 Anna Moncoľová
2 Daniel Krajcer, Eva Juríková
Kontrola Božích sľubov alebo rozbor príbehov o
vyzvedačoch v Zasľúbenej krajine (4M 13 - 14; Problém
2 chudoby v Starej zmluve
heslá v Encyvlopaedia Beliana; Bélšaccarova hostina I. a
II; Daniel sa modlí napriek kráľovmu rozkazu; Roky 2004 2007 očami vtedajšieho dekana; Katedra Starej zmluvy 6 minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

1 Zvláštnosti podobenstvie v Lukášovej osobitnej látke
Teologický pohľad na národy vo svetle 1M 1 - 11;
2 Síchemský snem (Józ 24)
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členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

Vedecká rada Ferormovanej teologickej fakulty UJS v
Komárne, Wissenschaftliche Geselleschaft fur Theologie,
verejný zbor Maďarskej akadémie vied
cena Leonarda Stöckela, "pedagóg roka 2010" na RFT v
Komárne

doc. ThDr. Sidonia Horňanová:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant
vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)

výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

počet mená, názvy
1 Mgr. K.Šoltésová
Mgr. K.Šoltésová, Mgr. Anna Moncoľová, Mgr. Ján Badura,
4 Mgr., Anna Mária-Benková
0
0
0
"Odhaľovanie Božích tajomstiev v židovskej apokalyptickej
1 tradícii" in Chokma.
Encyklopédia Beliana, 6 zv."His-Im"; "Kniha Daniel bola
pre čitateľov zdrojom povzbudenia a nádeje" in EPST;
"Evanjelium v Knihe Daniel - Boh dal..." in EPST;
"Kompromisy medzi Bohom a svetom: Alebo: nielen
chlebom je človek zivy" In EPST; "Exegeticke poznamky ku
5 kázni na biblicky text J 7, 25-30" in ET
Redakcia zborníka Chokma; "Je adekvatne používať v
kresťanskej terminológii slovo "osud" in EPST, "Synagóga
3 a cirkev" - studijne texty pre posluchacov UTV UK.
Vypracovala som a podala 2 projekty, v ktorych som
hlavnym riesiteľom: 1. VEGA projekt "Texty z Kumránu v
kontexte intertestamentárneho judaizmu" - projekt už bol
odsúhlaseny na financovanie agentúrou VEGA; 2. KEGA
projekt "Inovácia výučby teologických kurzov využitím
digitalizácie" - projekt bol zatial schvaleny na financovanie
2 v 1. aj v záverečnom 2. kole rozhodovacieho procesu.
0
"Príhovorná Mojžišova modlitba v Ex 32" prednesená na
1 medzinárodnej konferencii v Badíne.
Medzinárodná konferencia o knihe Exodus 11.-12. 9. v
Badíne, ktorú organizovala TF TU - prednáška "Mojžišova
1 príhovorná modlitba v Ex 32"
členka VR EBF UK, členka komisie VEGA, členka
celoslovenskej odbornej komisie Biblickej olympiády z
3 evanj. Náboženstva náboženskej výchovy.
Posudzovateľka výstupu grantového projektu Centra
blízkovýchodních studií ZUČ v Plzni: "Nová doba, stará
1 zloba: soudobý antisemitizmus v historickom kontexte".

odb. as. ThDr. David Benka, PhD.:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri

počet

mená, názvy

0
0
0
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(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant
vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

0
0
Some Reflections on the foreigner in the dedicatory
prayer of Solomon; Alfabetický hymnus v Nah 1?; Stará
3 zmluva a biblické východiská diakonie
Božia záchrana troch priateľov; Exegetické poznámky k
textu 1Sam 2,1-2.6-8; Kázeň Žalm 104; Nebúkadnecarov
sen o strome - svedectvo mocného kráľa o nebeskom
4 Kráľovi; Neprajníci zvyknú zneužiť všetkých
Zostavovateľské práce - CHOKMA; odborný preklad 2 Jonášovo poverenie
0
0
0
0

2 VR EBF UK, redakčná rada časopisu Naša Univerzita
zostavovateľ zborníka CHOKMA; recenzent učebnice
Dejiny novozmluvnej doby, recenzné posudky pre články
2 časopisov Communio viatorum, Teologická reflexe

Katedra Novej zmluvy
Najvýznamnejšie
pedagogické, vedecké a
výskumné skutočnosti v
práci katedry za rok
2010

Celková charakterisitka
práce katedry za rok
2010, informácia o
poradách pracovníkov
katedry

Práce a činnosť spojené s riešením vedecko-výskumného projektu
VEGA č. 1/0107/10 s názvom „Corpus Paulinum ako paradigma
medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti“. V mesiaci
október 2010 zorganizovanie vedeckej medzinárodnej konferencie
"Pavlova misia a multikultúrna spoločnosť".
Katedra Novej zmluvy sa v roku 2010 v plnom rozsahu zamerala,
okrem pedagogických úloh a individuálnej publikačnej činnosti
jednotlivých pracovníkov na riešenie úloh spojených s vedeckovýskumným projektom VEGA č. 1/0107/10 s názvom "Corpus Paulinum
ako paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej
spoločnosti". K pracovným poradám sa pracovníci stretávali priebežne,
približne raz v mesiaci, podľa potreby.

Priestor pre rôzne
poznámky relevantné
pre správu dekana

odb. as. Mgr. František Ábel, PhD:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri

počet

mená, názvy

Miroslava Franková, téma DP: Kritické zhodnotenie
hermeneutických princípov vybraných predstaviteľov v
1
rámci výskumu nových perspektív vo zvesti apoštola
Pavla.
2 Katarína Šoltésová, predmet: Nová perspektíva na Pavla.
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(šk. špecialista)

Peter Speiser (hosťujúci doktorand z USA, Berkley, téma:
The New Perspective on Paul

rigorózne konania - konzultant

vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

5

odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)

1

iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)

2

výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ

1

"Dejiny novozmluvnej doby"; Teleologické aspekty v
rodokmeňoch Ježiša Krista (Zdrojový dokument: Chokma :
zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja
Bándyho), Teológia nádeje a jej perspektívy v blízkej
budúcnosti (zdrojový dokuemnt: V službe obnovy :
vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín
Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila); To allelous echein
koinonian - teologická reflexia o možnostiach
prekonávania krízy rodiny v súčasnej spoločnosti (zdrojový
dokument: zborník "Spoločnosť, kríza, rodina");
Perspektívy novozmluvnej teológie v období globálnych
výziev (Zdrojový dokument: 90 rokov evanjelického
teologického vzdelávania na Slovensku);
príspevok v Encyclopaedia Beliana slovenská všeobecná
encyklopédia, 6. zv., His - Im Kolektív autorov
Misia apoštola Pavla a jej význam v procese vzniku
kresťanstva - študijné texty pre poslucháčov UTV;
Poďakovanie za plodnú a obetavú službu (doc. Grešo v
EPST)
grant VEGA č. 1/0107/10 s názvom "Corpus Paulinum ako
paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej
spoločnosti"

výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky

účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku

členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

UTV UK: Misia apoštola Pavla a jej význam v procese
vzniku kresťanstva (február 2010); SPK Poprad-Veľká,
2
názov prednášky "Nesmrteľnosť duše alebo vzkriesenie
tela?" (november 2010)
III. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou
účasťou „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný
svet“ , na tému „Spoločnosť, kríza, rodina“, ktorá sa
2 uskutočnila v Poprade 25. a 26.marca 2010; konferencia
VEGA č. 1/0107/10 s názvom "Pavlova misia a
multikultúrna spoločnosť", ktorá sa uskutočnila v dňoch 14.
a 15. 10. 2010 v priestoroch EBF UK.
vedecká rada EBF UK, členstvo v medzinárodnej
konferencii CCADD (Counsel on Christian Approaches to
Defense and Disarmament)

odb. as. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant
vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

počet

mená, názvy

2 Badura, Schon

1 Vzťah Krista a cirkvi podľa Ef, in Chokma, zborník
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odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku

Kirchliche Partnerschaften, Tvorivá tradícia, 90 rokov teol
vzdelavania, Exegeticke poznamky, Nove perspektivy teol
5 vzdelavania, Sl Bozie....
1 Život na krídlach teológie

1 VEGA - Pavol ako paradigma medzináb. dialógu
Ježišovo zasľúbenie dané Petrovi (Quo Vadis, feb), Ako
2 čítame Bibliu (Třinec, okt)
1 Podobenstvo o olive (VEGA, EBF, okt)

členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

VR EBFUK, VR UK,

Katedra cirkevných dejín
Dr. Hanus je zapojený do projektu "Orava" financovaného minister.
školstva SR a Poľskej republiky. Ide o medzinárodný projekt, na ktorom
zároveň pracuje medzištátna komisia slovenských a poľských historikov.
Dr. Hanus bude mať vo výslednom súbornom diele štúdiu o cirkevných
dejinách Oravy - 20 normostrán (výsledok kolektívnej práce bude teda
zahraničná monografia). Zároveň Dr. Hanus pracuje ako spoluriešiteľ na
projekte Žilinskej univerzity "Zápas o národnú identitu Slovákov. Dynamická
interakcia politických, kultúrnych a náboženských vplyvov a motívov na
Slovensku v druhej polovici 19.storočia so zameraním na Memorandum
národa slovenského" - výsledok projektu bude cca 25 stranová štúdia v
záverečnom diele projektu.
Najvýznamnejšie
Z cirkevných dejín plánuje katedra vydať: učebné texty Všeobecných
pedagogické, vedecké cirkevnývh dejín, Dejín kresťanstva na Slovensku a zároveň vydať s
a výskumné
úpravami dielo Prof. Dr. Pavla Kolárovského:Všeobecné cirkevné dejiny /do
skutočnosti v práci
roku 1000/, Okolnosti zvolania Bratislavských súdov a pripraviť na vydanie
katedry za rok 2010
Dejiny kresťanstva na Slovensku.
Katedra cirkevných dejín sa v akademickom roku 2010/2011 zlúčila s
Katedrou systematickej teológie - v súčasnosti teda obidve katedry pracujú
Celková
spoločne pod názvom Katedra systematickej teológie a dejín. Pracovníci
charakterisitka práce
katedry (Dr. Batka, Dr. Hanus a Dr. Klátik) sa stretávajú na poradách,
katedry za rok 2010,
ktorých výsledkom je zhodnotenie doterajšej práce katedry a zároveň sú
informácia o poradách stanovené pedagogické a výskumné ciele na nastávajúce obdobie.
Vedúcim pracoviska je Dr. Ľubomír Batka.
pracovníkov katedry
Priestor pre rôzne
poznámky relevantné
pre správu dekana

odb. as. Mgr. Norbert Hajský, PhD.:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)

počet

mená, názvy

0
0
0
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doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant
vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)
odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

0
0
Jakoubek ze Stříbra ako etik v sociálnej oblasti, Katedra
cirkevných dejín : dejiny Katedry cirkevných dejín na
2 EBF UK,
1 Rudolf II. Habsburský,
Husitské revolučné hnutie [elektronický dokument] :
1 Študijné texty pre poslucháčov UTV
0
0
0
0

0
0

odb. as. Mgr. Radoslav Hanus, PhD.:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant
vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)
odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ

výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku

počet

mená, názvy

Exkurz do dejín rozvoja evanjelického teologického
vysokoškolského vzdelávania v Uhorsku a prvej ČSR,
2 Dejiny SEBF/EBF UK v rokoch 1945-1999

1 Tajomstvá Bardejovského katechizmu

"Orava" a "Zápas o národnú identitu Slovákov.
Dynamická interakcia
politických, kultúrnych a náboženských vplyvov a
motívov na Slovensku
v druhej polovici 19.storočia so zameraním na
Memorandum národa
slovenského
2 "

členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
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iné významné výkony vo vede
a výskume

Katedra systematickej teológie
Najvýznamnejšie
pedagogické, vedecké a
výskumné skutočnosti v práci
katedry za rok 2010
Celková charakterisitka práce
katedry za rok 2010,
informácia o poradách
pracovníkov katedry

Priestor pre rôzne poznámky
relevantné pre správu dekana

Príprava zborníka k Žilinskej synode, Mgr. M. Klátik, PhD.
Editorská práva na publikácii Luther Handbook, Oxford UP v
spolupráci s prof. R. Kolb, prof. I. Dingel - Mgr. Ľ. Batka, PhD.

Konzultácie na katedre sa pripravujú podľa aktuálnych potrieb.
Komunikácia niekedy viazne pre zaneprázdnenosť pracovníkov
Katedra ST je poddimenzovaná čo do rozsahu prednášaných
predmetov na minimum. Z toho vyplýva aj jej personálne slabé
obsadenie. A to sa zasa prejavuje na kapacitách katedry
pripravovať granty a riešiť vedecké úlohy. Sm na úplnom
minime. Prosíme vedenie fakulty o riešenie vyváženejšieho
počtu predmetov v porovnaní s inými katedrami.

odb. as. Mgr. Lubomír Batka, PhD.
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant
vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)
odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

počet

mená, názvy

0
0
2 Devecka, Poganyova
3 Devecka, Poganyova, Benkova
0
2 Články v zborníkoch pre J. Bándyho a J. Fila
Fakultný zborník, Beliana, LutherJahrbuch, Posol,
5 Služba slova
2 Posol
0
1 VEGA č. 1/0170/10
Gesselschaft fuer wissenschaftliche Theologie, Praha.
1 Bude publikovaná
SPK: Lipt. Oravský, Bratislavský, Gemerský,Seniorát,
Sympózium Vega v BA, BIH v BA - Embrynálny
5 výskum
Národná etika komisia pri MZ SR, Člen pracovnej
skupiny Church and Society pri KEK
Príprava skripta Teológia Symbolických kníh, ˇUčasť
na prac. Zasadnutí komisie Church and Society pri
KEK v Štrasburgu, 5.- 9. máj 2010
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odb. as. Mgr. Miloš Klátik, PhD.:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant

počet

vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)

iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ

vyžiadané prednášky

účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

mená, názvy

Osobnosť a dielo Aurela Stodolu, Osobnosť a dielo
Aurela Stodolu (dupl.), Samuel Štefan Osuský,
Samuel Štefan Osuský (dupl.), Prvá krajinská
zákonodarná synoda : špecifické momenty synody v
3 Žiline v roku 1610,
Leonard Stöckel 1510 - jún 1560, Najdôležitejšie
charakteristické momenty prvej evanjelickej krajinskej
synody na území Slovenska, Superintendent Eliáš
Láni, Dejiny ECAV na Slovensku od Žilinskej synody
do roku 1928, K Lutherovej dekáde: Odpustenie a
5 ospravedlnenie
Postavy a udalosti doby Žilinskej synody : 400 rokov
evanjelickej cirkvi na Slovensku, zost.; Teologická
konferencia ECAV na Slovensku na tému Služby Božie
a Večera Pánova : Liptovský Ján 7.-9.10.2009, zost.;
Teologická vedecko-historická konferencia ECAV na
Slovensku 2010 na tému Žilinská synoda 1610 : Žilina
3 29.-30.6.2010, zost.

Osobnosť a dielo Aurela Stodolu, Prvá krajinská
zákonodarná synoda. Špecifické momenty synody v
Žiline v roku 1610, Ludovít Štúr a náboženstvo,
Vedecko-historická teologická konferencia v Žiline,
Medzinárodná vedecká konferencia v Bardejove,
Teologická konferencia MLB v Liebfrauenbergu,
Konferencia SLZ v Muensteri, Konferencia: Nové
5 kontexty života a diela Ľudovíta Štúra v Modre,
VR EBF UK, VR Atlasu histórie slovenskej ECAV, RR
4 Služba slova, DR Tranoscius, a. s.

Katedra filozofie a religionistiky
Najvýznamnejšie
pedagogické, vedecké a
výskumné skutočnosti v práci
katedry za rok 2010
Celková charakterisitka práce
katedry za rok 2010,
informácia o poradách
pracovníkov katedry
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Priestor pre rôzne poznámky
relevantné pre správu dekana

zrušenie Katedry FR, preradenie jej pracovníkov do IKT

doc. ThDr. Peter Gažík:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant
vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)
odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ

výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku

počet

mená, názvy

1 B. Kováč
3 B. Kováč, Š. Panuška, M. Devečka

1 J. Horák

VEGA (Korelatívna analýza faktorov náboženskomravného charakteru pri polickom rozhodovaní o
kvalite životného prostredia; KEGA (Inovácia výučby
teologických predmetov využitím moderných
2 digitálnych technológií)

členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

VR FHV ŽU Žilina, AS FHV ŽU Žilina, Slov. filozofické
združenie (SFZ), Test. Theologicka

odb. as. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)

rigorózne konania - konzultant

vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

0
0
0
0
Jana Miháliková: Symbol kríža v kostoloch na
strednom Slovensku (parafrázované znenie, pošlem
dodatočne), Miriam Prášilová: - Symbol kríža vo
vybraných predkresťanských náboženstvách v
komparácii s jeho tvarmi a kontextmi v majoritných
2 kresťanských cirkvách (presné znenie)
AFD - Gender kritérium v posudzovaní teologickej
relevantnosti ordinovaných mužov a žien laickými
evanjelikmi na Slovensku; ABD - Alternatívna medicína
a odpoveď kresťana; AFD - Potreba etickej prísahy pre
4 vedcov; ABD - Syndróm vyhorenia u študentov a
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učiteľov teológie.
odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)

iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ

vyžiadané prednášky

účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach

iné významné výkony vo vede
a výskume

1 BAB - Encyklopédia Beliana 6. zväzok.
EDI (6 - recenzie v českej teologickej revue Theofil);
GHG (1- študijný text pre poslucháčov UTV na webe
UK UTV); GII (3 - zamyslenia nad biblickým textom v
10 EPST)
1 podaný (VEGA), neschválený
0
UTV: Vzťah medzi generáciami a náboženstvom v
ECAV na Slovensku, Aurelius Augustinus - život a
6 dielo, islam, bahájska viera.
Ochrana života XI., Žakovce - Teologická perspektíva
svedomia v oblasti dôstojného života zvierat; Pavlova
misia a multikultúrna spoločnosť, UK EBF v Bratislave 2 Medzináboženský dialóg formou lásky k človeku.
Redakčná rada časopisu Rozmer. Výkonná redaktorka
časopisu Testimonia Theologica.
Tvorba a oponentúra hesiel do Encyklopédie Beliany.
Oponentúra projektov APVV. Oponentúra príspevku do
recenzovaného časopisu kresťanskej inteligencie na
Slovensku - RaN.

Katedra praktickej teológie
Najvýznamnejšie
pedagogické, vedecké a
výskumné skutočnosti v práci
katedry za rok 2010

Celková charakterisitka práce
katedry za rok 2010,
informácia o poradách
pracovníkov katedry

Katedra podala KEGA grant na prípravu programu ďalšieho
vzdelávania učiteľov náboženstva. Vedúcim grantu je Mgr
Milan Jurík,PhD a spoluriešiteľmi ostatní kmeňoví zamestanci
katedry. Súčasťou riešiteľského tímu je aj Prof Fricke z
Regensburgu.
V roku 2010 ukončil doktorandské štúdium Mgr Milan Jurík,
PhD a bol prijatý na miesto odborného asistenta na základe
výberového konania. Fakulta dostáva ďalšieho odborníka na
plnenie svojich úloh. V roku 2010 došlo k plnému rozvoju
nových študijných programov so zameraním na sociálnu
pomoc a riadenie sociálnej pomoci v dennej a externej forme.
Na fakulte máme študentov vo všetkých ročníkoch a vo
všetkých formách týchto programov. Študenti týchto programov
spolu so študentmi učiteľských smerov prispeli k viac ako
zdvojnásobeniu počtu študentov fakulty. Katedra sa
významnou mierou podieľa na koordinácii týchto programov a
realizácii výučby. Pedagogické úlohy počas semestra v týždni
a počas sobôt predstavujú podstatnú časť úloh tvorivých
pracovníkov. Mnohé úlohy sú zabezpečované pedagógmi, ktorí
nie sú na fakulte v riadnom pracovnom pomere. Táto
skutočnosť poredstavuje značné šetrenie finančných zdrojov
fakulty. Počas skúškového obdobia sa venujeme mnohým
skúškam. Pedagogické úlohy do značnej miery obmedzujú
priestor pre vedeckú a publikačnú činnosť (pozri pedagogické
úväzky tvorivých pracovníkov). Pre budúcnosť bude potrebné
rozšírenie kmeňových zamestnancov katedry.
Zasadnutie spolupracovníkov katedry sa konalo 29. júna 2010.
Jedna z tém bola plánovaná zmena štruktúry, ktorá sa dotkla aj
katedry a rozhodnutie o tom, že pedagógovia majú mať každý
150% úväzok, aby sa ušetrili prostreidky.
V súvise s intenzívnymi kurzami organizovanými cestou našej
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Priestor pre rôzne poznámky
relevantné pre správu dekana

katedry pred začiatkom semestra v septembri prišla Katedra
praktickej teológie s iniciatívou, aby boli tieto kurzy boli
ponúknuté ako voliteľné kreditované kurzy. Vedenie fakulty
tento návrh akceptovalo
Za jednotlivé kurzy boli zodpovední títo pedagógovia:
Intenzívny kurz z katechetiky Dr. Jurík
Za intenzívny kurz z Liturgiky Dr. Hvožďara
Za intenzívny kurz z Pastorálky Prof. Filo (na kurze sa podieľali
Dr. Kaciánová, Dr. Straková a Dr. Olejárová. - ktoré skončili
svoje phD štúdium na katedre)
Program kurzu bol vypracovaný presne na jednotlivé dni a
študenti dostali neikoľko týždňov pred začiatkom kurzu presný
plán pre intenzívny kurz,a by sa mohli prihlásiť.
Účasť na kurzoch bola zásluhou nového prístupu lepšia a
stála. Študenti vyjadrili vďaku za nové podnety pre službu,
ktoré tu získali.
Vedúci katedry, ktorý je zároveň vo funkcii prodekana pre vedu
pripravuje spolu s ďalšími spolupracovníkmi fakulty nové
možnosti vzdelávacích programov na EBF. V krátkom čase
mienime predložiť na akreditáciu ako programy ďalšieho
(celoživotného) vzdelávanie: Doplnkové pedagogické vzdelanie
pre predmet náboženská výchova pre uchádzačov s
pedagogickým vzdelaním; Vzdelávanie v opatrovateľstve
starších s medzinárodnou platnosťou; a Vzdelávanie v
supervízii ako doplnnenie vzdelania, ktoré prebieha na EBF
UK. Týmto krokom dôjde k jeho ukončeniu a udeleniu
medzinárodne platného certifikátu supervízora.

Prof. ThDr. Július Filo:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant

vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ

vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s

počet

mená, názvy

3 Franková, Schön, Slávik, Ševčíková, Sabol
3 Franková, Schön, Slávik, Ševčíková, Sabol

3 Peter Švehla,Jana Bosáková, Marián Krivuš
Človek v Božom svetle [elektronický dokument] :
pohľady do kozmológie a antropológie Dr. Martina
Luthera, Katedra praktickej teológie : cestou od
2 pastorálnej teológie ku praktickej teológii,
Diakonika. - 3. dopl. vyd, Vlastenectvo v duchovnej
kultúre : reflexie nad svedectvom J. M. Hurbana a
J. Kollára, Dôrazy dekanského pôsobenia v štud.
roku 1993/4 a zriadenie budovy fakulty v roku
3 1999,
Profesorovi ThDr. Jurajovi Bándymu k vzácnemu
2 jubileu, Vianoce odhaľujú a zvyšujú teplotu vzťahov

SPK Turčiansky seniorát 13. Decembra 2010 v
Pov. Vystrici: prednáška: Diakonia svedčí o
milujúcom Bohu.
LWF WARC Int Commission Sväty Jur Slovakia
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prednesením príspevku

Jan 27 - Feb. 4, 2010
International Theological Commission LWF WARC,
Geneva Switzerland, Board of Trustees of the LWF
Ecumenical Institute, Strassbourg, France,
Executive Committee of the SIPCC, Duesseldorf,
Germany, Christian Communities in the Cold War Steering Committee of the international Study
programme. Mitglied von Kuratorium der Loehe
Forschungstelle, Neuendettelsau, Nemecko.
Zborník pri 60tinách popri príspevkoch predstavuje
doterajšiu rozvojovú, misijnú, pedagogickú a
vedeckú činnosť jubilanta

členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

doc. Mgr. art. Anna Predmerská:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)

počet
0
0
0
0

rigorózne konania - konzultant

0

vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

0

odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)

0

iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

mená, názvy

0
0
0
0
0

0
5

Umelecká činnosť – recitály: 5 recitálov, a i.,
durrata cca 350 min.

odb. as. Mgr. Jozef Benka, PhD.:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)

počet

mená, názvy

0
0
0
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doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant

0
0
Rozvíjanie kompetenciá pri príprave do služby a v
službe evanjelického farára ako odpoveď na výzvy
doby. Rétorika v službe homiletiky?. Evanjelický
chrám z liturgického hľadiska, používaná
symbolika v ňom a využitie poznatkou v praktickej
3 činnosti zborového farára.
Heslo v Encyclopaedia Beliana. 24. nedeľa po Sv.
2 Trojici : R, 8 18- 23 (24-25

vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)
odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

1 zostavovateľské práce - zborník V službe obnovy
0
spoluriešiteľ v podanom grante Katedry PT
0
0

0
0

odb. as. Mgr. Milan Jurík, PhD.:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant

počet

-

vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)

2

odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)

1

iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)

2

výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky

mená, názvy

1

Novozmluvné modely charitatívnej pomoci
kresťanom v núdzi - model a inšpirácia pre
kresťanskú pomoc núdznym v 21. storočí;
Kontextualizácia biblického myslenia v misijnej
práci s Rómami; pokus o biblický pohľad na
sociálne vylúčenie.,
Ciele a štandardy pre školské vzdelávacie
programy z náboženskej výchovy ev. náboženstva
na štátnych, súkromných a cirkevných školách
ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.
Poslanie cirkvi pri marginalizovaných skupinách
obyvateľstva; Slovenská perspektíva. Jsme
žebráci; Martin Luther - o umíraní a smrti
(recenzia).
KEGA - "Príprava ďalšieho vzdelávania učiteľov
evanjelického náboženstva ako nástroj na
zvýšenie kvality výučby premetu" (spoluriešitelia:
prof. Filo, Dr. Benka...)
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III. ročník vedecko-odbornej konferencie s
medzinárodnou účasťou „Sociálne posolstvo Jána
Pavla II. pre dnešný svet“ , na tému „Spoločnosť,
kríza, rodina“, 25. a 26.marca 2010 na
Pedagogickej Fakulte Katolíckej Univerzity v
1 Poprade

účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

člen Národnej predmetovej komisie - Náboženská
výchova - Štátny pedagogický ústav, Pluhová ul,
Bratislava, zástupca ECAV na Slovensku

as. Mgr. art. Katarína Juríková:
Vedecké a výskumné
úlohy za rok 2010
počet
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom
semestri (školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania konzultant
vedecké publikácie
(kategória EVIPUB Axx)
odborné publikácie
(kategória EVIPUB Bxx)
0
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako
hlavný riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých
radách, redakčných radách,
vedeckých a odborných
spoločnostiach

mená, názvy

0
0
0
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iné významné výkony vo
vede a výskume

Vystúpenia speváckeho zboru Ichthys - (okrem
vystúpení na akademických služieb Božích s VP): LS
2009 - 2010: 1: marec 2010 - CZ Dudince, Banská
Bystrica. 2: Večer pôstneho Slova a hudby
(18.3.2010 - Malý kostol). 3: CZ Dunajská Streda 30.5.2010. 4: ŠZS - seniorát (CZ - Prešov, Sabinov,
Chminianske Jakubovany, Važec - 4.-6.6.2010). 5:
Oslavy 400. výročia Žilinskej synody - 3.7.2010 (+
priamy prenos - STV).
ZS 2010 - 2011: 1. Slávnostné otvorenie
akademického roka na Univerzite Komenského 20.9.2010. 2. Vernisáž akad. maliara p. Rapoša SB na EBF UK - 29.9.2010. 3: Veni Sancte - Veľký
kostol - 26.9.2010. 4: Putovanie po chrámoch - Veľký
kostol - 14.10.2010. 5: Adventný koncert spevokolu
Ichthys a speváckeho zboru Salus - 14.12. 2010 Nový kostol - Legionárska ul. BA. 6: Slávnostná
prezentácia zborníka - V službe obnovy - vydaného k
60. narodeninám prof. Fila - 16.12.2010 - aula EBF
UK.

11

lekt. Jana Feketeová
Vedecké a výskumné
úlohy za rok 2010
počet
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom
semestri (školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania konzultant
vedecké publikácie
(kategória EVIPUB Axx)
odborné publikácie
(kategória EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako
hlavný riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých
radách, redakčných radách,
vedeckých a odborných
spoločnostiach
-

iné významné výkony vo
vede a výskume

mená, názvy

Hlasovo-technická pírpava a spolupráca na príprave vystúpení
spevokolu ICHTHYS: Večer pôstneho Slova a hudby (18.3.2010
- Malý kostol). CZ Dunajská Streda - 30.5.2010. ŠZS - seniorát
(CZ - Prešov, Sabinov, Chminianske Jakubovany, Važec - 4.6.6.2010). Oslavy 400. výročia Žilinskej synody - 3.7.2010 (+
priamy prenos - STV).
ZS 2010 - 2011: Slávnostné otvorenie akademického roka na
11 Univerzite Komenského - 20.9.2010. Vernisáž akad. maliara p.
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Rapoša - SB na EBF UK - 29.9.2010. Veni Sancte - Veľký kostol
- 26.9.2010. Putovanie po chrámoch - Veľký kostol - 14.10.2010.
Adventný koncert spevokolu Ichthys a speváckeho zboru Salus 14.12. 2010 - Nový kostol - Legionárska ul. BA. Slávnostná
prezentácia zborníka - V službe obnovy - vydaného k 60.
narodeninám prof. Fila - 16.12.2010 - aula EBF UK.

Inštitút kontextuálnej teológie

Najvýznamnejšie
pedagogické, vedecké a
výskumné skutočnosti v práci
katedry za rok 2010

Príprava sympózia Kontext a odkaz Žilinskej synody (27.
apríl 2010), Dr. Neština pripravil príspevok: Koncepcia
náboženskej tolerancie v 16. a 17. storočí v Uhorsku.
Konferencia bola zrušená pre neúčasť dvoch
prednášateľov.
Spolupráca na príprave konferencie, ktorú organizovala
katedra Novej zmluvy s názvom Pavlova misia a
multikultúrna spoločnosť (14 -15. október 2010) v rámci
schváleného VEGA projektu Corpus Paulinum ako
paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej
spoločnosti.
Príprava a zabezpečenie tlače zborníka: 90 rokov
Evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku
(október 2010).

Celková charakterisitka práce
katedry za rok 2010,
informácia o poradách
pracovníkov katedry
Priestor pre rôzne poznámky
relevantné pre správu dekana

David Daniel, PhD.:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010
doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)
doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)
doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)
rigorózne konania - konzultant
vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)
odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)
výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky
účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku

počet

mená, názvy

2 Franková, Gulán
1 Gulán
0
0
0
rokov evanjelického teologického vzdelávania na
Slovensku. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká
1 fakulta UK, 2010. - 176 s., zost
0
0
0
0
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členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých 0
a odborných spoločnostiach
iné významné výkony vo vede
a výskume

0

Mgr. Marek Neština, PhD.:
Vedecké a výskumné úlohy
za rok 2010

počet

doktorandi v letnom semestri
(školiteľstvo)

-

doktorandi v zimnom semestri
(školiteľstvo)

-

doktorandi v letnom semestri
(šk. špecialista)

0

doktorandi zimnom semestri
(šk. špecialista)

0

rigorózne konania - konzultant

0

vedecké publikácie (kategória
EVIPUB Axx)
odborné publikácie (kategória
EVIPUB Bxx)
iné publikácie (kategoria
EVIPUB xxx)

výskumné granty - ako hlavný
riešiteľ
výskumné granty - ako
spoluriešiteľ
vyžiadané prednášky

mená, názvy

Koncepcia náboženskej tolerancie v 16. a 17.
1 storočí v Uhorsku [elektronický dokument]
0
0
Vypracovanie projektu VEGA– registračne číslo
1/0963/11: Možnosti jednotného postoja
evanjelickej etiky v otázke interupcií.,
Vypracovanie časti žiadostí na riešenie projektu;
výzvu vypísala APVV, pracovný názov projektu:
Interpretácia a teológia, projekt nepodaný
2
0
0

účasť na konfrenciách s
prednesením príspevku
členstvo vo vedeckých radách,
redakčných radách, vedeckých
a odborných spoločnostiach
0
iné významné výkony vo vede 0
a výskume

4. slovenský filozofický kongres v Smoleniciach na
tému: Identita – Diferencia, ktorá sa uskutočnila
13. – 15. septembra 2010. Názov príspevku:
Filozofické problémy náboženskej rozmanitosti.
XIV. slovensko-české sympózium o analytickej
filozofii na tému: Indivídua a vlastnosti, ktoré sa
uskutočnilo 20. - 22. septembra 2010 v Prahe.
Názov príspevku: Interpretatívny obrat vo filozofii
práva.
Aktívne účasť na konferencii VEAG na EBF UK s
príspevkom: Obrana exkluzivizmu v kontexte
3 náboženského pluralizmu.
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9. Iné podujatia
Jubileá
V uplynulom roku si fakulta pripomenula okrúhle životné jubileá troch pedagogických
spolupracovníkov. Dňa 6. októbra 2010 sme si v rámci akademických s. Božích pripomenuli
60-ku prof. Bándyho a odovzdali sme mu zborník CHOKMA, ktorý zostavili spolupracovníci
z jeho katedry. Dňa 10. novembra 2010 sme v rámci akademických s. Božích pozdravili Dr.
Daniela pri jeho 70-ke a zároveň sme sa mu pri jeho odchode do dôchodku poďakovali za
jeho dlhoročnú obetavú prácu na fakulte. Dňa 16. decembra 2010 sme pozdravili prof. Fila pri
jeho 60-ke a odovzdali sme mu zborník „V službe obnovy“, ktorý zostavili spolupracovníci
z jeho katedry.
Darovanie obrazov
Z iniciatívy Výboru pomoci pre evanjelických Nemcov na Slovensku sa na našej fakulte dňa
29. septembra 2010 uskutočnilo slávnostné odovzdanie vecného daru, ktorý Výbor daroval
Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Pri tejto príležitosti odzneli aj
prednášky pripomínajúce tragické udalosti odsunu karpatských Nemcov z územia ČSSR po
druhej svetovej vojne. Dar, 11 obrazov, biblický cyklus obrazov umelca Ľubomíra Rapoša,
zdobí vestibul fakulty.
Ekumenický Kirchentag Mníchov
V dňoch 12. – 16. mája 2010 sa skupina študentov fakulty a ev. lýcea zúčastnila na 2.
ekumenickom Kirchentagu v Mníchove. Podujatie sme organizovali v spolupráci
s Evanjelickou cirkvou stredného Nemecka. Podujatie významnou mierou rozšírilo obzor
zúčastnených študentov a poskytlo im pohľad na rôzne možnosti práce cirkvi. Za rovnakých
podmienok pripravuje fakulta aj účasť na Kirchentagu v Drážďanoch, 2. – 5. júna 2011.
Tentokrát ide o aktívnu účasť nášho študentského spevokolu ICHTHYS.

10. Zahraničné kontakty fakulty
Fakulta udržuje kontakty predovšetkým s Evanjelickou teologickou fakultou Karlovej
univerzity v Prahe. Dekan fakulty sa zúčastnil na inaugurácii nového dekana ETF v Prahe.
Popri vysielaní študentov sa pracovníci fakulty pravidelne každoročne vzájomne navštevujú.
V rámci učiteľskej mobility navštevujú naši pedagógovia pravidelne teologickú fakultu vo
Viedni (v minulom roku to boli kolegovia z katedry SZ – Bándy, Horňanová, Benka)
Spolupráca s Roanoke College, Virginia, pokračovala prípravou ďalšieho spoločného
programu na rok 2011/12.
Fakulta využíva možnosti programu mobility študentov a pedagógov ERAZMUS.
Cez kanceláriu prodekana pre zahraničie pokračovala spolupráca so Spoločnosťou pre
interkultúrne pastorálne poradenstvo (SIPCC) v Dusseldorfe, spolupráca s Diakonickou
akadémiu a Výskumným pracoviskom Wilhelma Loeheho v Neuendettelsau; účasť na
medzinárodnom výskumnom programe: „Kresťanské svetové spoločenstvo a studená vojna“ –
iniciátori na Teologickej fakulte Univerzity v Helsinkách, Fínsko.
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11. 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.
K 31. októbru 2010 fakulta zamestnávala 20 (21 v 2009) osôb v kategórii technickohospodárski a odborní pracovníci, ktorí napĺňali spolu 21,0 úväzku (21,7 v 2009). Počet
fyzických osôb sa voči roku 2009 znížil o 1, súčet úväzkov sa znížil o 0,7. Ďalšie zníženie o 1
celý úväzok nastalo po 31. decembri 2010 a bude pokračovať v dôsledku prijatých
organizačných zmien do júna roku 2011, keď dôjde k ďalšiemu zníženiu o ďalšie 4,5 úväzku.
Jednotlivé pracovné miesta sú obsadené nasledovne:
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.
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. (toto
miesto bolo zrušené a správu IIKS od júna 2011 preberie CIT UK)
Pokladníčkou a správkyňou majetku je Jana Kozáková, ktorá v súbežnom pracovnom pomere
pracuje ako mzdová účtovníčka.
Vo funkcii vedúceho knižnice pracuje Mgr. Ján Baďura. Vzhľadom na to, že je súčasne
študentom PhD. štúdia, pracuje od septembra na skrátený pracovný úväzok. 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.
Na mieste študijného referenta pracuje Jana Mokošová.
Domovníkom je Ľuboš Boczek. Vodičom a údržbárom so súbežným pracovným pomerom
kuriča je Július Csémi. Tieto miesta boli zlúčené do jedného a po uplynutí výpovednej lehoty
v marci 2011 bude na zlúčenej funkcii pracovať Július Csémi.
Fakulta v uplynulom roku zamestnávala piatich vrátnikov a štyri upratovačky. Táto služba
bola organizačnou zmenou zredukovaná a zmeny budú implementované v marci 2011.
12. Knižnica
Vedúcim knižnice je Mgr. Ján Badura. Od septembra 2010 pracuje na 80 percent úväzku.
V knižnici ďalej pracuje Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý zároveň je aj lokálnym správcom
AIS-u (Akademický informačný systém) a správcom webových stránok fakulty. Odborne
knižnicu riadi prodekan pre vedu, Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo.
Z minuloročnej štatistiky môžme prezentovať niekoľko čísel, ktoré sme získali z oficiálneho
štatistického výkazu o akademickej knižnici Univerzity Komenského. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi sa opäť zvýšil celkový počet výpožičiek. Výsledkom je 3504
absenčne vypožičaných exemplárov za rok 2010, čím sme prekročili minuloročné štatistiky
o takmer 1000 absenčných výpožičiek (v roku 2009 to bolo 2538). Opäť sme predstihli nielen
Fakultu sociálnych a ekonomických vied (1521), ale aj Fakultu manažmentu (1856), či
Rímskokatolícku Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu UK (2494). Aj v ostatných číslach
oproti iným, početne väčším fakultám, sme dosiahli v niektorých kategóriách dobré výsledky.
V počte používateľov sme počas roka 2010 zaznamenali opäť potešujúci nárast. Počet
registrovaných používateľov činil 497 osôb. Tu sme o viac ako 100 percent prekročili stav
v porovnaní s počtom študujúcich, kde niektoré fakulty nedosahujú ani štvrtinu, či pätinu

33

tohto počtu. Na porovnanie: Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta mala 376
registrovaných používateľov a Fakulta sociálnych a ekonomických vied mala 447
používateľov. Z toho vyplýva, že našu knižnicu navštevujú aj používatelia z iných fakúlt,
nakoľko skladba nášho fondu ponúka širšiu škálu odbornej literatúry.
Keďže cez 60 percent prírastkov knižnice tvoria dary, spomeňme aspoň niektoré inštitúcie
a jednotlivcov, vďaka ktorým sa tieto mohli realizovať. Tento rok sa vďaka úsiliu generálneho
tajomníka Ekumenickej rady cirkví kpt. Mgr. Ladislava Krpalu podarilo zabezpečiť
sponzorský dar nových knižných publikácií s ekumenickým zameraním v hodnote cca. 500
Eur. Poďakovanie patrí aj dekanovi Mgr. Ondrejovi Prostredníkovi, PhD., ktorému sa
podarilo vybaviť v spolupráci s celosvetovou kresťanskou organizáciou knižný dar pre našu
fakultu. Takisto ECAV uvoľnila na nákup kníh 900 Eur. Ďalej sme obdržali darom knihy od
doc. Gažíka z jeho súkromnej knižnice. Vďaka vedeckému pracovníkovi Inštitútu
kontextuálnej teológie Mgr. Marekovi Neštinovi, PhD. a vedúcemu Katedry systematickej
teológie a dejín Mgr. Ľubomírovi Batkovi, PhD. tiež bola naša knižnica obohatená knižnými
darmi z fondu Letnej teologickej akadémie. Po ukončení pedagogického pôsobenia Williama
P. Hinlického sme získali do knižného fondu niekoľko anglickojazyčných odborných
publikácií. Pri obstarávaní aktuálnych publikácií z oblasti sociológie náboženstva nám bol
nápomocný aj Mgr. Miroslav Tížik, PhD., pracovník Sociologického ústavu SAV
v Bratislave, vďaka ktorému sme získali darom niekoľko aktuálnych publikácií z najnovšieho
výskumu. Knižnica poskytuje svojim používateľom aj xerografické práce. Za rok 2010
odviedla knižnica EBF UK fakulte tržbu vo výške 3369 EUR. V neposlednom rade, okrem
iných činností, knižnica eviduje aj publikačnú činnosť našich pedagogických pracovníkov.
13. Integrovaný informačný a komunikačný systém
V januári 2010 prebehla inštalácia prenajatej sieťovej tlačiarne a kopírky od spoločnosti
CopyOffice, ktorú využívajú pracovníci všetkých katedier a platí sa pri nej za vytlačené
strany, čo optimalizuje náklady (nulové kapitálové investície, flexibilný mesačný poplatok).
Realizovala sa pozvoľná obnova technického parku, no bola poznačená finančnými tlakmi:
PC sa vymieňali vtedy, keď staré počítače boli už pokazené a nepoužiteľné. Situáciu
komplikovali aj procesy verejného obstarávania, ktoré predražovali nákup tovarov a služieb
pre IIKS.
Jednou z veľkých tém roku 2010 (popri šetrení) bola bezpečnosť: zamestnanci boli zaškolení
o ochrane osobných údajov priamo na EBF UK, niektorí absolvovali na rektoráte aj
podrobnejšie školenie počítačovej bezpečnosti. Prebehli práce na príprave projektu ochrany
osobných údajov a zabezpečenia počítačovej siete. Požiadavky univerzitnej aj štátnej
legislatívy si v budúcnosti vynútia viaceré zmeny, ktoré sa budú postupne zavádzať.
Vedenie fakulty prijalo rozhodnutie presunúť služby IIKS v priebehu roku 2011 pod správu
rektorátu. Tento strategický krok je v súlade s predstavou vedenia Centra informačných
technológií RUK, ktoré chce pre fakulty ponúkať cenovo dostupnú správu počítačových
systémov a služby s vyšším štandardom, ako dokážu pri udržaní nákladov fakulty realizovať
vo vlastnej réžii (technická podpora aj cez dovolenky, sviatky, večery, víkendy a pod.).
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14. Hospodárenie fakulty
Celkový hospodársky výsledok fakulty, objem výnosov a nákladov
1. Hospodársky výsledok
2008
+ 80

2009
+ 51

2010
+ 36 368

2009
843 118

2010
867 724

2. Výnosy
2008
751 721

Rok

Výnosy z hlavnej
činnosti – štátny
rozpočet

Iné výnosy z hlavnej
činnosti

Výnosy z podnikateľskej činnosti

%z
celkového
výnosu

%z
celkového
výnosu

%z
celkového
výnosu

EUR
EUR
EUR
623
454,00
82,90%
73
979,00
2008
9,84% 18 537,00
2009 657 811,00 78,00% 105 227,00 12,48% 21 322,00
2010 744 747,00 85,80% 93 210,00 10,70% 13 036,00

2,50%
2,50%
1,50%

2. Celkové náklady fakulty:
2008
751 642

2009
843 067

2010
831 356

a. Náklady na mzdy v hlavnej činnosti a ich percentuálny podiel z celkových
nákladov fakulty
2008
329 790
43,9 %

2009
367 965
43,6 %

2010
376 300
45,3 %

b. Náklady na cestovné a ich percentuálny podiel z celkových nákladov
fakulty
2008
6 232
0,8 %

2009
6 824
0,8 %
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2010
3 354
0,4 %

c. Spotreba energií a ich percentuálny podiel z celkových nákladov fakulty
2008
69 306
9,2 %

2009
57 926
6,9 %

2010
62 350
7,5 %

d. Spotreba materiálu v hlavnej činnosti a jeho percentuálny podiel
z celkových nákladov fakulty
2008
15 815
2,1 %

2009
25 085
3%

2010
16 732
2,01 %

c. Opravy, udržiavanie a revízie a ich percentuálny podiel z celkových
nákladov fakulty
2008
7 381
0,98 %

2009
10 244
1,2 %

2010
5 422
0,6 %

Pozitívny hospodársky výsledok vo výške 36 368 Eur, s ktorým fakulta uzavrela rok 2010 je
potešujúci, aj napriek tomu, že nepramení priamo zo zvýšenia výkonnosti fakulty. Výrazne
lepší hospodársky výsledok za rok 2010 fakulta dosiahla vďaka zníženiu nákladov o 11 711
Eur v porovnaní s rokom 2009. Druhou skutočnosťou bolo získanie mimoriadnej dotácie na
prevádzku, ktorú fakulta získala na realizáciu organizačných zmien.
Analýza štruktúry výnosov fakulty poukazuje na to, že aj v roku 2010 najväčší podiel
v celkovej výške výnosov mala dotácia zo štátneho rozpočtu – až 85,8%, čo predstavuje o 7,8
% viac v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom. V pomerne rovnakých hodnotách
sa pohybujú ďalšie dve položky výnosov: výnosy z hlavnej činnosti a výnosy
z podnikateľskej činnosti.
Významným faktorom, ktorý ovplyvnil hospodársky výsledok za rok 2010 sú náklady fakulty.
Po výraznom zvýšení nákladov v roku 2009 (o 91 425 eur oproti roku 2008), náklady fakulty
v roku 2010 zaznamenali pokles o 11 711 eur v porovnaní s rokom 2009. Aj v roku 2010, tak
ako aj v predošlých kalendárnych rokoch, najväčší percentuálny podiel v štruktúre nákladov
tvoria mzdy (45,3%). Rok 2010 zaznamenal dokonca nárast mzdových prostriedkov o 8 335
eur, čo v percentách predstavuje takmer 3 % nárast. Vzhľadom na to, že pomer nákladov na
mzdy a výnosov z výkonu fakulty v podobe dotácie z ministerstva školstva sa v roku 2010
ukázal ako neudržateľný, muselo vedenie fakulty prikročiť k úsporným opatreniam formou
organizačných zmien s cieľom znížiť náklady na mzdy o 1/3, teda z 376 000 EUR v roku
2010 na 260 000 EUR v roku 2011. Neudržateľne vysoké náklady na mzdy sa podrailo v roku
2010 preklenúť len vďaka mimoriadnej pomoci rektorátu a ministerstva školstva. Táto pomoc
bola podmienená vykonaním organizačných zmien s cieľom znížiť náklady na mzdy.
Ďalším ukazovateľom, podľa ktorého môžeme (v určitých hraniciach) hodnotiť výkon a vývoj
fakulty sú cestovné náklady. Avšak, ich dvojnásobný pokles v roku 2010 môžeme vnímať
skôr ako reakciu na celkovú fakultnú politiku „úspor“, ktorá „motivovala“ pedagógov hľadať
alternatívne formy financovania svojich pracovných ciest. (K presnejšej analýze chýba určitá
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skupina údajov, ako napríklad presný počet služobných ciest, ktoré neboli financované
z rozpočtových zdrojov fakulty, alebo počet služobných ciest, ktoré pedagógovia
neabsolvovali z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, atď...). V každom prípade ale, 50%
pokles nákladov na služobné cesty pedagógov nie je uspokojivý fakt a v žiadnom prípade ho
nesmieme vnímať ako úsporne opatrenie s pozitívnym znakom v celkovej hospodárskej
bilancii fakulty.
Ďalšie dôležité nákladové položky, menovite spotreba energií, materiálu a náklady na opravy,
udržiavanie a revízie zaznamenávajú stabilnú tendenciu bez náznakov výrazných zmien. Po
výraznom poklese nákladov na energie v roku 2009 (o 11 380 eur, alebo o 2,3% v porovnaní
s rokom 2008, v ktorom bola zavedená séria úsporných opatrení), náklady sú porovnateľné,
čo môže znamenať, že fakulta pri tomto štýle hospodárenia (a pri aktuálnych výkonnostných
parametroch) dosiahla optimum pre spotrebu energií a materiálu. Samozrejme, optimálny
režim hospodárenia fakulty v nákladových položkách spojených s opravami a udržiavaním
objektu fakulty a Teologického domova musí brať do úvahy postupnú amortizáciu celého
objektu a musí zohľadniť možný nárast nákladov v týchto položkách v plánoch
hospodárskeho riadenia fakulty. V roku 2009 bola vykonaná generálna oprava plynových
kotlov v celkovej sume 2443.- €.
Záver
Rok 2010 možno označiť v hospodárení fakulty za zlomový. Zatiaľ, objem nákladov
v minulých rokoch vždy rástol, za rok 2010 zaznamenávame zníženie nákladov. Preverenie
výkonnosti fakulty v oblasti pedagogickej a vedecko-výskumnej ukázalo, že terajší výkon
neumožňuje pokrytie terajších personálnych nákladov. Preto boli nevyhnuté okamžité
úsporné opatrenia. Hoci fakulta musela siahnuť k tomu najnepopulárnejšiemu opatreniu,
ktorým je prepúšťanie zamestnancov, vedenie vykonalo tieto opatrenia s cieľom vytvoriť
predpoklady pre ďalší udržateľný rozvoj fakulty.
V budúcnosti sa pracovníci fakulty musia sústrediť predovšetkým na zvýšenie výkonu vo
vede a výskume. Rast výkonu fakulty v oblasti pedagogickej – počet študentov je zaiste tiež
potrebný, nemožno však od neho očakávať výrazné zvýšenie výnosu v štátnej dotácii.
Aj naďalej musíme rozvíjať podnikateľskú činnosť, predovšetkým prenájom priestorov
a využitie ubytovacej kapacity internátu v letných mesiacoch. Nemožno však očakávať, že
výnosy z podnikateľskej činnosti dosiahnu rozhodujúci podiel na celkových potrebách
fakulty.
Keďže investičná politika fakulty priamo súvisí s jej ďalším smerovaním a celkovým
vývojom, rozhodovanie o tom do čoho investovať v roku 2011 priamo súvisí s cieľmi
a prioritami v činnosti fakulty tak ako ich vidí a definuje vedenie fakulty. Naše odporúčanie
smeruje k nasmerovaniu „investičných stimulov“ do dvoch (do určitej miery prepojených)
oblasti: ľudské zdroje a materiálno-technické zabezpečenie pedagogického a vedeckovýskumného procesu. Investične stimuly na rozvoj ľudských zdrojov vidíme v podpore
národnej a medzinárodnej spolupráce pedagógov a doktorandov vrátane podpory ich účasti na
národných a medzinárodných vedeckých podujatiach, podpory ich začlenenia do národných
a medzinárodných vedecko-výskumných tímov, podpory ich študijných pobytoch v zahraničí.
Modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia pedagogického a vedecko-výskumného
procesu postupne umožňuje fond reprodukcie fakulty, ktorý fakulta tvorí zo zákona.
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15. Správa budov
Najvýznamnejšou udalosťou v oblasti správy budovy v minulom roku bolo zatepleni troch
stien internátneho objektu. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s nízkou teplotou počas
zimných mesiacov v izbách so štítovými stenami, v ktorých bolo potrebné prikurovanie
elektrickými vyhrievacími telesami, ako aj problémy so zatekaním vedenie fakulty prikročilo
k príprave rekonštrukcie fasády internátu. Práce v celkovom objeme 55.000 EUR prebehli
v letných mesiacoch a boli hradené z Fondu ECAV na podporu EBF UK. Podľa zmluvy
o spolupráci a nájme medzi UK, EBF a ECAV, fakulta prispieva do tohto fondu ročne sumou
17.200 EUR. Investícia už v prvej polovici vykurovacieho obdobia znamenala úspory na
energiách, nakoľko úplne odpadlo prikurovanie elektrickou energiou a klesla aj spotreba
plynu. Presné vyhodnotenie úspor bude možné po ukončení vykurovacieho obdobia.
Po zhodnotení havarijnej situácie v domovníckom byte (zatekanie cez terasu) bola v jarných
mesiacoch realizovaná rekonštrukcia terasy. Oprava bola financovaná z Fondu ECAV na
podporu EBF UK.
Ubytovacie kapacity boli počas roka maximálne využité. Počas prázdnin prebiehajúce práce
neumožňovali využitie internátu v plnej miere, ale napriek tomu sme zabezpečili ubytovanie
účastníkov Letnej akadémie, účastníkov kantorského kurzu, ubytovanie zahraničných
lektorov pre ERC. Okrem toho sme poskytli ubytovanie viacerým domácim i zahraničným
hosťom fakulty. V roku 2011 plánujeme dokončenie zateplenia budovy internátu a opravu
ďalších drobných nedostatkov, ktoré sa na budove prejavili po desiatich rokoch užívania.
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. Nasleduje správa, ktorú do správy dekana
predložili spirituáli Mgr. Milan Jurík, PhD. a Mgr. Erika Valko-Krišťákovou, PhD.
Duchovno – formačná činnosť a jej personálne zabezpečenie
Okrem akademickej prípravy, ktorú zabezpečuje EBF UK sú poslucháči pripravujúci sa na
duchovnú službu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (prípadne v iných cirkvách v
zahraničí) formovaní aj v duchovnej oblasti. Duchovná formácia a sprevádzanie je
zabezpečované na pôde Teologického domova Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pri EBF
UK. Za duchovnú prípravu a sprevádzanie zodpovedajú Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku duchovní správcovia – spirituáli.
1.1 Bohoslužobný život
Základnou črtou duchovného života v Teologickom domove a na EBF UK sú spoločné
bohoslužobné a modlitebné stretnutia, ku ktorým sa schádzajú spoločne študenti a učitelia
EBF UK.
Akademické služby Božie, ktoré sú zaradené do vyučovacieho procesu na EBF UK sa konali
aj v roku 2010 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, ktorí sú kandidátmi duchovnej
služby). Liturgovali na nich študenti 3. ročníka (podľa rozpisu bohoslužobných podujatí

38

pripravovaného duchovnými správcami - v rámci praxe Kandidátov duchovnej služby).
Akademické služby Božie boli vykonávané podľa poriadku skrátených služieb Božích, každý
druhý týždeň boli obohatené spoveďou a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej. V letnom
semestri sa konali akademické služby Božie 13 krát (z toho 7x so spoveďou a Večerou
Pánovou), počas zimného semestra 12 krát (z toho 7 krát so spoveďou a Večerou Pánovou
(spolu 25 krát).
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. Nakoľko sú tieto služby Božie otvorené i verejnosti,
príležitostne sa ich zúčastňujú aj evanjelici žijúci v okolí fakulty.
Každodennou súčasťou duchovného života v Teologickom domove je i stretávanie sa k
spoločným ranným a večerným modlitbám, spojeným s čítaním a počúvaním slova
Božieho. Modlitebné stretnutia sa konali v Teologickom domove denne, ráno v čase 7.40 –
8.00 hod. v aule fakulty a večer v čase 19.30 – 20.10 hod. v klubovni Teologického domova
(počas víkendov – v sobotu večer o 19.30 hod., v nedeľu sa nekonajú, nakoľko sa konajú
večerné služby Božie). Modlitebné stretnutia pozostávajú zo spevu piesní (ráno z
Evanjelického spevníka, večer zväčša mládežnícke piesne), čítania Slova Božieho a jeho
výkladu, spoločných modlitieb a apoštolského požehnania. Počas semestra ich pripravujú
študenti za asistencie duchovných správcov (podľa pripraveného rozpisu – viď v prílohe),
počas skúšobného obdobia v letnom aj zimnom semestri duchovní správcovia. Biblické texty,
rovnako ako aj piesne k príprave ranných a večerných modlitieb boli prevzaté z Tesnej brány
na rok 2010.
Dlhoročná spolupráca s cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v
Bratislave pokračovala aj v uplynulom roku, a to najmä prostredníctvom zabezpečovania
stredtýždňových služieb Božích v chrámoch Božích na Legionárskej ulici (Nový kostol utorok 18.00 hod. SELČ, 17.00 hod. SEZČ) a na Panenskej ulici (Malý Kostol - utorok 18.00
SELČ, 17.00 hod. SEZČ). V uvedených chrámoch slúžili študenti 5. ročníka (so statusom
Kandidát duchovnej služby) pod vedením a za účasti duchovných správcov.
V spolupráci s bratislavským cirkevným zborom sme aj v roku 2010 zorganizovali slávnostné
služby Božie pri príležitosti začiatku akademického roka 2010 – 2011 – Veni Sancte, ktoré sa
konali 26. septembra 2010 vo veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici. Slávnostným
kazateľom bol dekan EBF UK - Ondrej Prostredník, PhD.
1.2 Duchovné sústredenia
Program pravidelných bohoslužobných podujatí organizovaných v Teologickom domove EBF
UK je dopĺňaný o intenzívne duchovné sústredenia, ktoré sa konajú v jednoročných
intervaloch pre každý ročník zvlášť. Duchovné sústredenie sa koná vždy mimo vyučovania,
tzn. počas víkendov v zariadeniach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Cieľom
duchovných sústredení je intenzívnejšie štúdium Písma Svätého v kontexte témy stretnutia s
dôraznou aplikáciou na osobný život viery, štúdium a analýzu aktuálnych otázok služby
v Evanjelickej cirkvi. Stretnutia poskytujú taktiež cenný priestor pre spoznávanie osobností
činných v rôznych oblastiach služby našej cirkvi a tiež priestor pre pravidelné stretávania sa a
diskusiu študentov so Zborom biskupov našej cirkvi.
Duchovné sústredenia pravidelne vrcholia spoločnými službami Božími so spoveďou a
prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej. Program duchovných sústredení bol pripravovaný
podľa Plánu práce duchovných správcov Teologického domova ECAV na Slovensku na roky
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2008 – 2013. Program duchovných sústredení, termíny a miesto ich realizácie pripájame v
prílohe.
Termíny a miesta konania duchovných sústredení v kalendárnom roku 2010:
Termín:
Miesto konania, seniorát:
Ročník:
12. 03. - 14. 03. 2010
16. 04. - 18. 04. 2010
30. 04. - 02. 05. 2010

Ichthys, Veľký Slavkov - TAS
CCVČ - Brestovec -Myjava - MYS
Agapé - Svätý Jur - BAS

10. 09. - 12. 09. 2010
12. 11. - 14. 11. 2010
03. 12. - 05. 12. 2010

EBF UK, Bratislava - BAS
CCVČ - Brestovec -Myjava - MYS
Janoškov dom - Liptovský Hrádok
- LOS

3. ročník
2. ročník
študenti
diakonických študijných programov

1. ročník
5. ročník
4. ročník

1.3 Pastorálna starostlivosť
Komplexnú duchovnú starostlivosť a formáciu dopĺňajú popri organizovaných
bohoslužobných, vnútromisijných
a duchovných podujatiach individuálne pastorálne
rozhovory študentov s duchovnými správcami. Duchovní správcovia organizovali okrem
mimoriadnych aj pravidelné pastorálne rozhovory so študentmi plánujúcimi vstúpiť do
programu Kandidát duchovnej služby, ako i so študentmi so štatútom Kandidát duchovnej
služby.
2. Vnútromisijné a iné spoločenské podujatia
Diskusné večery sa konali v letnom i zimnom semestri roku 2010 spravidla raz v mesiaci vždy v stredu večer. Medzi témami diskusných večerov boli napr. – štúdium v zahraničí,
štúdium na EBF UK v minulosti a dnes, príprava ekumenického prekladu Biblie.
Alternatívou k diskusným večerom boli Filmové večery, ktoré sa konali v klubovni
Teologického domova. V roku 2010 boli v rámci filmových večerov premietnuté filmy, ako
napr. Útek do divočiny, Jak přichádzejí sny...
K povinnostiam študentov 4. a 5. ročníka so statusom Kandidát duchovnej služby patrí
každoročne i výpomoc v cirkevných zboroch počas Vianočných a Veľkonočných
sviatkov. V roku 2010 absolvovalo výpomoc v cirkevných zboroch počas Veľkonočných
sviatkov 15 študentov (10 mužov, 5 žien) a počas Vianočných sviatkov 2010 – 19 študentov
(12 mužov, 7 žien).
V roku 2010 úspešne pokračovala i spolupráca našej cirkvi so Slovenskou Synodou Sion –
Evangelical Lutheran Church of America, a to aj napriek tomu, že pre dôsledky
hospodárskej krízy ohlasovala Slovenská Synoda Sion finančné problémy, v dôsledku ktorých
hrozilo ukončenie alebo dočasné pozastavenie výmenného programu. V rámci výmenného
programu – Summer Training Program nakoniec v lete 2010 vycestovali na trojmesačnú prax
do cirkevných zborov Evanjelickej luteránskej cirkvi v USA tri študentky z ECAV na
Slovensku (Katarína Šoltésová, Daniela Hrabovská, Elena Jurčová). Študenti, ktorí sa
zúčastnili uvedeného programu sa pri podpise zmluvy so Slovenskou Synodou Sion písomne
zaviazali odpracovať v Evanjelickej cirkvi a. v. minimálne 10 rokov, v inom prípade by mali
prostriedky vynaložené na ich pobyt vrátiť.
Do USA počas leta vycestovali aj ďalší dvaja študenti (Milan Bodnár, Anna Balogová), ktorí
sa zúčastnili dobrovoľníckeho programu ECAV na Slovensku v spolupráci s ELCA, ktorý bol
zameraný na organizáciu letných táborov pre dorast a mládež. Študenti Milan Bartko a Eva
Soldanová sa zúčastnili letnej stáže v diakonických zariadeniach Neuendettelsau.
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Z iných spoločenských a vnútromisijných podujatí, ktoré sa uskutočnili v Teologickom
domove môžeme spomenúť Balecký večierok (08.12.2010), posedenie pri Vianočnej
kapustnici (13.12.2010), Noc modlitieb (16. – 17.3.2010), ktorá býva už tradične
pripravovaná študentmi a spirituálmi v marci, pôstny a adventný večierok (večer pôstneho
Slova a hudby – 18.3.2010 v Novom kostole na Legionárskej ulici, adventné rozjímanie s
hudbou – 14.12.2010 v Novom kostole na Legionárskej ulici), ktorý pripravujú každoročne
duchovní správcovia v spolupráci so študentským spevokolom ICHTHYS v Evanjelických
chrámoch Božích buď na Legionárskej alebo Panenskej ulici. V roku 2010 sa konal 2. ples
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, ktorí zorganizovali študenti piateho
ročníka. Aj tento ples patril k príležitostiam, keď sa mohli študenti, pedagógovia
a zamestnanci fakulty stretnúť v síce neformálnej, ale za to priateľskej atmosfére a tvoriť tak
spoločenstvo. 20. februára 2010 vystúpil na pôde EBF UK divadelný súbor Sluha
s divadelnou adaptáciou Oľga na motívy Kristíny Royovej. Jednu z hlavných postáv stvárnila
študentka Daniela Stuchlá (rod. Hrabovská). Študenti EBF UK, rovnako ako spevácky zbor
ICHTHYS sa z poverenia Generálneho biskupského úradu podieľali na výpomoci pri
organizačnej príprave osláv 400. výročia Žilinskej synody, konaných 29. júna – 5. júla 2010
v Žiline. Študenti EBF UK sa v spolupráci s cirkevným zborom v Bratislave zapojili do
prípravy celobratislavského ekumenického podujatia – Putovanie po chrámoch 2010, v rámci
ktorého pripravili program na jeden tematický večer vo Veľkom evanjelickom kostole na
Panenskej ulici.
Študentský spevokol ICHTHYS od roku 2007 v spolupráci s duchovnými správcami
navštevuje vnútromisijnými cestami cirkevné zbory našej cirkvi. V priebehu roka 2010
navštívili s pásmom duchovného slova a hudby počas troch dní niekoľko cirkevných zborov
Šarišsko – zemplínskeho a Liptovsko – oravského seniorátu. Určitým uznaním práce
speváckeho zboru Ichthys bolo aj pozvanie vystúpiť s pásmom piesní pred celou
akademickou obcou Univerzity Komenského v Bratislave na slávnostnom otvorení
akademického roka 2010 – 2011 v aule UK na Šafárikovom námestí dňa 20. 9. 2010.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a dňa boja za slobodu a demokraciu sa dňa 16.
novembra 2010 o 11.00 v aule EBF UK konali slávnostné služby Božie, na ktorých bol
slávnostným kazateľom generálny biskup ECAV Dr. Miloš Klátik. Na službách Božích bolo
odovzdané štyrom najlepším študentom EBF UK štipendium Samuela a Žofie
Peressényovcov (Martin Kováč, Radim Pačmár, Zuzana Kišová, Adriana Biela).
Dňa 23.11.2010 sme si v rámci teologických služieb Božích v spolupráci s úradom EPS MV
SR a jeho riaditeľom Mgr. Milanom Petrulom pripomenuli obete dopravných nehôd.
Liturgoval študent Marek Ivan, zvesťou slova Božieho poslúžil brat Milan Petrula.
V spolupráci so študentským spolkom Jozefa Miloslava Hurbana sme sa aj v roku 2010
podieľali na vydávaní časopisu študentov EBF UK Evanjelický teológ. Počas roka 2010 vyšli
4 čísla Evanjelického teológa.
12. – 16. mája 2010 zorganizovali duchovní správcovia v spolupráci s vedením EBF UK
tematický zájazd študentov a pedagógov EBF UK do Nemecka na 2. ekumenický Kirchentag
v Mníchove. Zájazd sme pripravili so spoluúčasťou študentov a pedagógov Evanjelického
lýcea v Bratislave a s finančnou podporou Diakonisches Werk Mitteldeutschlands.
Ekumenického Kirchentagu sa zúčastnilo 43 študentov a zamestnancov EBF UK
a Evanjelického lýcea, včítane oboch duchovných správcov.
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Okrem uvedených podujatí sme študentom pravidelne sprostredkovávali pozvania aj na
duchovné, kultúrne a spoločenské podujatia, konané v Bratislave, ako i na ďalších miestach
na Slovensku.
Po úspešnom ukončení štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a
absolvovaní kaplánskej skúšky, boli dňa 31. júla 2010 o 10:00 h v evanjelickom a. v. chráme
Božom v Leviciach ordinovaní 3 novokňazi (3 ženy). Ordinácie sa za Evanjelickú
bohosloveckú fakultu UK v Bratislave okrem duchovných správcov zúčastnil aj prodekan
fakulty prof. ThDr. Július Filo.
17. Vyhodnotenie štvorročného funkčného obobia
V závere tejto poslednej správy prvého funkčného obdobia terajšieho vedenia fakulty
podávam stručný prehľad rozhodujúcich výsledkov. Podrobnosti sú zachytené vo výročných
správach, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty.
V pedagogickej oblasti:
- úspešná akreditácia fakulty vo všetkých programoch,
- zvýšenie počtu študijných programov zo 6 na 9,
- zvýšenie počtu študentov z 133 v roku 2006/07 na 191 v roku 2010/11
- reforma štátnej skúšky a jej zosúladenie so zákonom,
- reforma systému zadávania záverečných prác,
- reforma rigorózneho konania a jeho zosúladenie so zákonom,
V oblasti vedy a výskumu:
- spustenie interného vedeckého a výskumného programu fakulty,
- založenie internetového vedeckého časopisu fakulty Testimonia Theologica,
- zvýšenie výkonu fakulty vo vede a výskume zo 45 hodnotených publikačných
výstupov v roku 2007 na 76 v roku 2010,
- vypracovanie fakultnej smernice pre doktorandské štúdium,
- zvýšenie počtu študentov PhD. štúdia zo 7 (v roku 2007) na 11 v roku 2010
- postupné ukončenie doktorandov študjúcich podľa starej vyhlášky 191/1997 Z.z.
- zriadenie Inštitútu kontextuálnej teológie ako samostatného vedeckého a výskumného
pracoviska fakulty,
- rozvoj fondu knižnice fakulty a jeho doplnenie najnovšou teologickou literatúrou,
- zlepšenie dostupnosti knižnice rozšírením otváracích hodín,
V oblasti zahraničných stykov:
- zvýšenie počtu bilaterálnych zmlúv ERAZMUS z 2 v roku 2007 na 6 v roku 2010
a rozšírenie využívania moblity študentov na Dánsko a Nórsko,
- realizácia pilotného projektu kurzu pre zahraničných študentov (Roanoke College)
s východiskami pre prípravu študijného programu v angl. jazyku,
- nadviazanie dlhodobej spolupráce so Spoločnosťou pre interkultúrne pastorálne
poradenstvo (SIPCC) v Düsseldorfe, Nemecko,
- nadviazanie spolupráce s Diakonickou akadémiou a Výskumným pracoviskom
Wilhelma Loeheho v Neuendettelsau;
- zapojenie fakulty do medzinárodného výskumného program: „Kresťanské svetové
spoločenstvo a studená vojna“, ktorý gestoruje teologická fakulta Univerzity
v Helsinkách, Fínsko,
- nadviazanie spolupráce s teologickou fakultou Univerzity v Tübingen a v Jene,
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V oblasti rozvoja:
- príprava a úspešná akreditácia 3 nových študijných programov s priamym vplyvom na
zvýšenie počtu študentov,
- zapojenie fakulty do univerzitného projektu Excelentná univerzita s realizáciou
prednášok špičkových vedeckých pracovníkov zo zahraničia,
- posilnenie financovania fakulty cestou špecifického finančného nástroja Ministerstva
školstva formačná prax,
- rozpracovaná príprava študijného progamu v oblasti cirkevnej hudby,
- rozpracovaná príprava programov ďalšieho vzdelávania,
- rozpracovaná príprava zriadenia dvoch detašovaných pracovísk fakulty,
V hospodárskej oblasti:
- obrat v hospodárskom výsledku od straty 81.000 EUR (2,4 mil SKK) v roku 2007 ku
vyrovnanému hospodáreniu v rokoch 2008-2010,
- zastavenie rastu nákladov a realizácia úsporných opatrení,
- realizácia zateplenia budovy internátu,
- založenie neinvestičného fondu Theologia evangelica na podporu doplnkového
financovania fakulty,
- realizácia pokrytia budovy internátu a auly WIFI signálom s voľným prístupom pre
študentov a zamestnancov fakulty,
Všeobecne:
- umiestnenie ako najlepšia teologická fakulta na Slovensku v hodnotení ARRA v roku
2009 a 2010,
18. Poďakovania a záver
V závere správy chcem konštatovať, že fakulta v uplynulom roku a hlavne uplynulom
funkčnom období vedenia plnila svoje základné poslanie vo vzdelávaní, vede a výskume.
Tieto skutočnosti vnímame 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 a uplynulé funkčné obdobie 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, Jane Kozákovej, Anne Rajnohovej, Jane Mokošovej a Ing.
Predmerskému. Predovšetkým sa však chcem poďakovať členom vedenia fakulty, ktorí sa
svojou prácou významnou mierou podieľali na dosiahnutých výsledkoch, prodekani prof. Filo
a Dr. Ábel, ako aj tajomníčka pani Mgr. Kosturkovej a predseda akademického senátu Dr.
Batka.
Týmto ctenej akademickej obci túto správu predkladám so žiadosťou o jej prijatie.
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
V Bratislave, 23. februára 2011
Dekan EBF UK
(Správa dekana bola prijatá na zasadnutí Akademickej obce dňa 23. februára 2010.)
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