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Správa dekana o činnosti EBF UK
za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012
Hodnotenie práce Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v roku 2012 začnem vyznaním viery
Dietricha Bonhoeffera. Vo svojich listoch z väzenia vyznal:
„Verím, že Boh zo všetkého, aj z toho najhoršieho môže a chce stvoriť dobré. Kristus k tomu
potrebuje ľudí, ktorí všetky veci využijú na dobré. Verím, Že Boh nám v každej tiesni dá toľko sily
a výdrže, koľko potrebujeme. Túto však nedáva popredu, aby sme sa nespoliehali na nás samých, ale
jedine na Neho. V takejto viere by sme mali prekonať všetok strach z budúcnosti. Verím, Že Boh nie
je bezčasový osud, ale čaká a odpovedá na úprimné modlitby a zodpovedné skutky.“
Práca v sektore školstva nebola v roku 2012 ľahká! Štrajky učiteľov, úporné opatrenia
a všeobecná nespokojnosť poukazujú na dlhodobé problémy a vyostrujú sa práve v čase finančnej
krízy. Koho by sa v takej chvíli nezmocňoval strach z budúcnosti?
Dietrich Bonhoeffer patril k brilantným mysliteľom a odvážnym vizionárom evanjelickej
teológie v 20. storočí. Jeho teológia nezostala teoretickým systémom. V dobe Tretej ríše pôsobil ako
profesor na disidentskej teologickej fakulte vo Finkenwalde. Vzdelával farárov pre Bekennende
Kirche – Vyznavačskú cirkev v Nemecku. So študentami diskutoval o budúcnosti cirkvi – v stave
pohnutých vojnových časov, no i v čase narastajúceho sekularizmu a ateizmu. Aké úvahy
o budúcnosti to museli byť?
Tesne pred začiatkom vojny mal možnosť zostať v USA. Ale osud jeho krajiny a cirkvi mu
nebol ľahostajný. Vrátil sa domov a vedome sa zapojil do prípravy atentátu na Adolfa Hitlera, ktorý
sa ale nepodaril. Museli to byť vážne úvahy o budúcnosti, keď sa rozhodol k takému radikálnemu
kroku. Potom, ako bol Gestapom zatknutý, vypočúvaný a väznený, nemohol vedieť, ako sa vojna
skončí. Keď ho tesne pred koncom vojny, dňa 9. apríla 1945, na osobný príkaz Hitlera viedli na
popravu zdalo sa, že strach z temnej budúcnosti má opodstatnenie.
Čo robí Bonhoeffera veľkým nie je to, že strach nemal. Ale to, že vedel, ako ho prekonávať.
Jeho vyznanie ukazuje na jeho pevnú a neochvejnú vieru v Božiu moc vo svete a Jeho ochotu
človeku pomáhať. Zároveň jeho vyznanie obsahuje pokorné vyznanie o vlastnej slabosti a jasné
povedomie, že tú silu k prebojovaniu akokoľvek ťažkých zápasov dostaneme, ak o ňu prosíme
z pozície viery. Veriacim nie je všetko možné, ale Bohu áno. A Boží verní dostávajú vždy novú silu,
v pravý čas a presne toľko, koľko treba. To je evanjelium. Zároveň Bonhoeffer hovorí, že o Božiu
silu prosiť aj máme – inak ju nedostaneme. To je zákon. Ak ju chceme dostať, musíme o ňu prosiť.
Len tak môžeme strach prekonať. Boh odpovedá na modlitby a zodpovedné skutky.
Naše obavy z toho, či naša práca bola dostatočná, či prinesie zlepšenie situácie na fakulte, na
univerzite, v cirkvi, v štáte môžu byť vážne, ale nie sú existenciálne. Prísne vzaté sa to
s Bonhoefferovou situáciou ani nedá porovnávať.
Na druhej strane, ak Bonhoeffer dokázal vyznávať v jeho situácii, tak by to pre nás mohlo
byť istým poučením a príkladom – a možno aj spoločným mottom. Aby sme všetci spolu – študenti,
zamestnanci, pedagógovia – vedeli o Ňom, ktorý je na začiatku prv, ako sme začali pracovať. On je
aj na konci, a bude sa pýtať, či sme sa snažili všetky veci využiť na dobré. Ale On je aj uprostred
diania so svojou silou a pomocou pre pokorných, zodpovedných, hľadajúcich, veriacich, odvážnych,
modliacich sa a verne pracujúcich. Ako teologická fakulta – dlhodobo najlepšia na Slovensku –
môžeme bez strachu prijať Bonhoefferove vyznanie za svoje.
Táto správa podáva prehľad prác za jednotlivé oblasti práce na pôde EBF UK v roku 2012
podľa podkladov predložených spolupracovníkmi fakulty za jednotlivé oblasti s vedomím, že okrem
všetkých inštancií, ktorým sa predkladá, je tu ešte jedna, najvyššia, a tá jediná je naozaj rozhodujúca.
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1. Študijné programy a študenti
EBF UK je súčasťou Univerzity Komenského, najlepšej univerzity na Slovensku a EBF UK
patrí medzi najlepšie teologické fakulty na Slovensku. V hodnotení ARRA obsadila v roku 2012
druhé miesto spomedzi siedmich teologických fakúlt na Slovensku.
EBF v procese akreditácie získala práva na uskutočňovanie celkovo 9 programov vo všetkých
troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2011/12 – tak ako po minulé roky –
prijímala študentov do všetkých programov a celkový prehľad študijných programov, na ktoré má
fakulta priznané práva je 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)

1.1. Študenti
Záujem o štúdium na EBF UK v bakalárskom, spojenom magisterskom, magisterskom
a doktorskom stupni štúdia vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo na akademický
rok 2012/2013 na fakultu 68 (63 v roku 2011). Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 61
prijatých (60 v roku 2011). Z uvedeného počtu prijatých sa na štúdium sa zapísalo 57 študentov (48
v roku 2011). Zápisy prebehli tradične počas prvého a druhého septembrového týždňa.
V bakalárskom (I. stupeň) a spojenom magisterskom štúdiu (I. a II. stupeň spojený) bolo
registrovaných 48 prihlášok, počet prijatých 47, z nich bolo 43 zapísaných do 1. roka štúdia.
V magisterskom štúdiu (II. stupeň) bolo registrovaných 15 prihlášok, počet prijatých 13,
z nich sa zapísali do 1. roka štúdia 13.
V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) bolo registrovaných 5 prihlášok, počet zúčastnených na
prijímacích skúškach v doktorandskom štúdiu bol 5, počet prijatých 1, z nich sa zapísali do 1. roka
štúdia 3.
Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých a zapísaných
študentov do 1. roka štúdia za fakultu v roku 2012 sú uvedené v tabuľkách č. 1 a č. 2.
Tabuľka č. 1 Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom magisterskom stupni štúdia na
EBF UK v r. 2012
Počet zúčastnených

Počet prihlášok

Forma

denné

ext
.

spolu denné

ext. spolu denné

ext
spolu spolu
.

denné

ext
.

spolu

EBF
UK

44

4

48

-

4

39

4

43

-

-

Počet prijatých

Počet
Počet zapísaných
žiadostí*

Fakulta

43

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana
3

47

0

Tabuľka č. 2 Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2012
Fakulta

Počet prihlášok

forma

denné ext. spolu denné

EBF UK 15

0

Počet zúčastnených

15

-

Počet
Počet zapísaných
žiadostí *

Počet prijatých

ext. spolu

denné ext. spolu spolu

denné ext. spolu

-

13

13

-

0

13

0

0

13

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana
Celkový počet študentov na EBF UK v roku 2012 vyjadruje tabuľka č. 3
Tabuľka č. 3 Počty študentov vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2012 k 31. 10. 2012
Bakalársky
a spojený magisterský
Fakulta

Spolu denné

146

Samoplatci Doktorandský
Bc., Mgr.

denné
ext.

EBF
UK

Magisterský

SR

zahr.

89

10

10

S
R

1
7

Denné

ext
zahr. .

0

denné

12 17

ext. S
R

18

4

ext
zahr. .

1

3

Tabuľka č. 4 Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2012 k 31. 10.
2012

Fakulta

EBF
UK

Bakalársky
a spojený magisterský

Magisterský

Doktorandský

109

29

8

Tabuľka č. 5 Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojených stupňoch štúdia na
EBF UK v r. 2012 k 31. 10. 2012
Denná forma štúdia
Fakulta

EBF
K

1. stupeň
a spojený stupeň

U

99

Externá forma štúdia
1. stupeň
a spojený stupeň

2. stupeň spolu

17

116

10

spolu
2. stupeň spolu

12

22

148

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2012 je uvedený v tabuľke č. 6.
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Tabuľka č. 6 Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2012

Fakulta

Počet študentov v 1., 2. a 3. Priemerný evidenčný počet VŠ učiteľov za rok Počet študentov
stupni VŠ vzdelávania
2012 (vo fyzických osobách)
jedného učiteľa

EBF UK

146

16,6

na

8,79

V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK študovalo spolu 146 študentov. Vývoj
počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných programov ukazuje nasledujúci graf za roky
2009 – 2010 – 2011 – 2012.

Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium nepresiahol
kapacitné možnosti fakulty, boli všetci uchádzači prijatí na štúdium v horeuvedených študijných
programoch v zmysle § 56 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 48. ods. 8 Vnútorného
predpisu č. 3/2011 Smernica dekana EBF UK, Štatút EBF UK, bez prijímacej skúšky, t.j. na základe
predložených dokladov o predchádzajúcom ukončenom vzdelaní.
S cieľom propagácie štúdia na EBF UK fakulta vydala sériu plagátov s portrétmi študentov
a pedagógov s nadpisom: Príď to zažiť! – Teológia nie je strata času... Vďaka pomoci Eriky Valko –
Krišťákovej sa podarilo plagáty distribuovať poštou, alebo cez študentov na 120 miest v cirkevných
zboroch, na cirkevných školách doma i v zahraničí.
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Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutočnilo v aule Univerzity Komenského v
Bratislave dňa 17. septembra 2012.
1.2. Absolventi štúdia
Vysokoškolské štúdium na EBF UK v roku 2012 ukončilo 42 absolventov vo všetkých
stupňoch vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získalo 26, titul „bakalár“ 14 absolventov
a akademický titul „philosophiae doctor“ získali 2 absolventi. Z celkového počtu skončilo
s vyznamenaním 7 absolventov.
V roku 2012 úspešne ukončilo štúdium na našej fakulte 42 študentov I., II. a III. stupňa
vysokoškolského štúdia, z toho 9 študenti úspešne ukončili svoje štúdium v náhradnom augustovom
termíne, čo je spolu o 2 viac ako v predchádzajúcom roku.
V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium 16
študentov, čo je rovnaký počet ako v minulom roku. V bakalárskom študijnom programe učiteľstvo
náboženskej výchovy a slovenského jazyka a literatúry ukončila štúdium 1 študentka. V programe
bakalárskeho štúdia evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc absolvovalo 13 študentov,
čo je o 5 viac ako v predchádzajúcom roku. Taktiež už po tretíkrát úspešne ukončili štúdium aj 10
študenti magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej
pomoci, čo je o 17 študentov menej ako v minulom akademickom roku.
Slávnostná promócia absolventov sa uskutočnila 3. júla 2012 o 9:00 hod. v aule Univerzity
Komenského v Bratislave. Promócii predsedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium aj naďalej prekračuje
možnosti fakulty. V roku 2012 došlo k zmene financovania nových doktorandov. MŠ VVŠ SR
upustilo od udeľovania štipendií pre doktorandov dennej formy štúdia a noví doktorandi sú platení
z položky veda z rozpočtových prostriedkov fakulty.
Za vynikajúcu diplomovú prácu bola jednej študentke udelená Akademická pochvala dekana
EBF UK spojená s priznaním motivačného štipendia vo výške 200 eur (Tatiana Šmálová).
Akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého
štúdia absolventovi univerzity bola udelená trom študentkám.
Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s priznaním motivačného štipendia
bola priznaná jednej študentke (Anna Balogová).
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bola jednému študentovi EBF UK
(Ľubomírovi Vyšnému) udelená Akademická pochvala rektora za vzornú reprezentáciu univerzity
doma i v zahraničí spojená s priznaním motivačného štipendia.
Prehľad o počtoch absolventov, ktorí v r. 2012 ukončili štúdium a bol im odovzdaný
vysokoškolský diplom, je uvedený v tabuľke č. 9.
Tabuľka č. 9 Absolventi EBF UK v r. 2012
Denné

Externé

Zahr.

Spolu

Bc.

11

3

0

14

Mgr.

24

1

1

26

PhD.

2

0

0

2
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1.3. Doktorandské štúdium
Na doktorandské štúdium bolo k 30. septembru 2012 zapísaných 9 študentov (z toho traja
študenti v externej forme štúdia).
Prijímacie pohovory sa konali dňa 28. júna 2012, na ktoré sa prihlásili štyri uchádzačky:
Mgr. Jana Feketeová, Mgr. Monika Gazdíková (FiF UK), Mgr. Katarína Janíková a Mgr. Michaela
Poschová.
V akademickom roku 2012/2013 bola prijatá len jedna nová doktorandka, menovite: Mgr.
Michaela Poschová, ktorá sa zapísala 3. septembra 2012. Dôvodom bol nový spôsob financovania
doktorandov. Vzhľadom na rozpočtové možnosti fakulty sme zvolili opatrnejšiu cestu.
Celkove fakulta k 30. septembru 2012 eviduje 14 doktorandov (z toho štyria doktorandi
v externej forme štúdia).
Podľa katedier je rozdelenie doktorandov nasledovné:
Katedra Starej zmluvy – Mgr. Anna Moncoľová,
Katedra Novej zmluvy – žiaden doktorand,
Katedra systematickej teológie a dejín – Mgr. Adriána Biela, Mgr. Ján Badura, Mgr. Anna-Maria
Benkova, Mgr. Michal Devečka (prerušené štúdium), Mgr. Michaela Poschová,
Katedra praktickej teológie – Mgr. Anna Belanji (prerušené štúdium), Mgr. Eva Oslíková, Mgr.
Marián Paľaga (prerušené štúdium), Mgr. Richard Schőn (prerušené štúdium), Ing. Mgr. Slavomír
Slávik, ThDr. Magdaléna Ševčíková,
Inštitút kontextuálnej teológie – Mgr. Branislav Kováč (prerušené štúdium), Mgr. Štefan Panuška.
Tabuľka ukazuje počty PhD. študentov v rokoch 2010 - 2012
PhD.
denné

PhD.
ext.

PhD.
chlapci

PhD.
PhD.
dievčatá SR

PhD.
zahr.

PhD.
spolu

201
0

9

2

7

4

10

1

11

201
1

7

4

4

7

11

0

11

201
2

10

4

7

14

0

14
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Dňa 28. 8. Úspešne doktorandské štúdium ukončila Mgr. Katarína Šoltésová, PhD. a 28. 8. Mgr.
Michaela Ravaszová, PhD.
1.4. Zahraničné vzťahy
V akademickom roku 2011/12 sa na vysokoškolské štúdium na našej fakulte zapísalo 11
študentov zo zahraničia, zo Srbska (8), Slovinska (1), Rumunska (1) a z Českej republiky (1).
V zahraničí v roku 2012, v rámci programu ERASMUS, boli dvaja študenti na Evangelickej
teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (N. Sentpéteryová, Ľ. Vyšný). Využívanie
programu ERASMUS je stále slabou stránkou našej fakulty, aj napriek úsiliu vedenia a viacerým
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uzatvoreným bilaterálnym zmluvám máme stále problém motivovať študentov k využívaniu tohto
nástroja. Oproti minulému akademickému roku sme zaznamenali mierny pokles záujemcov. Preto
sme na 28. novembra zorganizovali na pôde EBF UK pracovné stretnutie s predstaviteľmi SAIA,
ktorí informovali kolegov a študentov o možnostiach študijného pobytu v zahraničí, jazykových
kurzoch a možnostiach podpory postgraduálneho štúdia. Stretnutie viedol a moderoval brat prodekan
Dr. Dávid Benka.
Spomenúť však treba i rozvoj študijných pobytov, ktoré boli financované iným ako Erasmus
programom, konkrétne pobyt dvoch študentov na Husovej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v
Prahe cez program CEEPUS a Vyšehradský štipendijný fond (Samuel Jezný, Martin Kováč).
S radosťou môžeme skonštatovať zvýšený záujem pedagógov o učiteľskú mobilitu.
2. Rigorózne konania
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na EBF UK vykonávajú podľa Smernice
dekana EBF UK č. 2/2012, Zásady rigorózneho konania na EBF UK v Bratislave, schválenej
Akademickým senátom EBF UK dňa 18. októbra 2012 a v súlade s § 53 ods. 8 a 9, § 63 zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Vnútorným predpisom č. 2/2007 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave,
Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave.
Nová smernica dekana EBF UK spresňuje postup pri rigoróznych konaniach a zjednocuje
rozsah požiadaviek na účastníkov rigorózneho konania.
Na rigorózne konanie boli v akademickom roku 2011/2012 prijatí celkovo 3 uchádzači.
Všetci uchádzači sú absolventmi našej fakulty v študijnom odbore evanjelická teológia (Riecky,
Hennelová, Sokola).
Rigorózne konanie ukončili úspešne v roku 2012 celkovo 2 absolventky a bol im udelený
titul „ThDr.“ (Miháliková, Prášilová).
3. Habilitačné konania
V roku 2012 bolo na fakulte začaté habilitačné konanie Mgr. Františka Ábela, PhD.
Menovaný podal žiadosť o udelenie titulu docent dňa 16. augusta 2012 a prijatie jeho žiadosti bolo
dekanom potvrdené dňa 11. septembra 2012. Na zasadnutí VR EBF UK, ktorá sa konala dňa 21.
septembra 2012 bola schválená komisia pre habilitačné konanie, ako aj oponenti. Habilitačná
komisia bola schválená v zložení prof. ThDr. Juraj Bándy, predseda, a doc. PhDr. János Molnár,
PhD. a prof. ThDr. Stanislav Vojtko, členovia. Za oponentov boli určení prof. ThDr. Július Filo, doc.
Jiří Mrázek ThD. (ETF Praha) a prof. ThDr. Pavel Farkaš (RKCMBF).
Po preskúmaní predložených dokladov habilitačná komisia na svojom zasadnutí dňa 19.
októbra 2012 konštatovala, že uchádzač spĺňa požiadavky na dosiahnutie vedecko-pedagogického
titulu „docent“, pričom vo viacerých kategóriách požadované kritériá prekračuje. Komisia preto
navrhla dekanovi pokračovať v habilitačnom konaní.
Do stanoveného termínu 9. januára 2013 boli dodané všetky tri posudky s pozitívnym
hodnotením práce.
4. Vedecká rada EBF UK
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 2012 sa VR EBF UK zišla na piatich zasadnutiach (9. marca, 4. mája, 21. septembra,
26. októbra, 14. decembra).
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Vedecká rada pracovala v tomto zložení:
Mgr. Ľubomír Batka, PhD., (predseda, z titulu funkcie dekana) a členovia:
prof. ThDr. Juraj Bándy, prof. ThDr. Július Filo, doc. Mgr. art. Anna Predmerská, doc. ThDr.
Sidonia Horňanová, PhD., Mgr. František Ábel, PhD., ThDr. Dávid Benka, PhD.
(z titulu funkcie prodekana), Mgr. Milan Jurík, PhD. (z titulu funkcie prodekana), PaedDr. ThDr.
Monika Zaviš, PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., odborníci z praxe: PhDr. Miloš Klátik, PhD., Ing.
Ján Huba, riaditeľ Diakonie ECAV, doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc., doc. Ing. Helena Nízka, PhD.
Vedecká rada bola doplnená o nového člena Mgr. Mareka Neštinu, PhD., od 19. septembra
2012, čím dosiahla plný počet 15 členov.
Keďže dňom 18. septembra 2012 siedmim členom VR EBF UK vypršal mandát, dekan sa
obrátil listom č. j. 391/2012 zo dňa 1. 8. 2012 na Akademický senát EBF UK s prosbou o schválenie
obnovenia mandátu týmto členom Vedeckej rady: prof. ThDr. Juraj Bándy, doc. ThDr. Sidonia
Horňanová, PhD., PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., PhDr. Miloš Klátik, PhD., Ing. Ján Huba,
doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. a doc. Ing. Helena Nízka, PhD. Po schválení Akademickým
senátom EBF UK bol týmto členom VR EBF UK obnovený mandát na 4 roky.
Okrem tradičných bodov programu, ktoré predpisuje Štatút EBF UK sa VR EBF UK
venovala nasledovným dôležitým témam: Úprava Vnútorného predpisu o doktorandskom štúdiu,
úprava smernice o rigoróznom konaní 6/2001 (vypustenie klauzuly o príbuzných odboroch),
Kvalifikačné vzdelávanie na EBF UK pre učiteľov náboženstva, prerokovanie kritérií pre habilitačné
konanie, schválenie IŠP pre doktorandov, edičný zámer – séria monografií k dogmatickým topoi,
rozložená na viaceré roky, určenie smernice pre záverečné práce na EBF UK a pripomenula si
historické jubileá, ktoré pripadajú na rok 2012.
Na zasadnutí dňa 4. mája VR EFB UK prijala uznesenie, ktorým jednomyseľne navrhla pána
profesora I. Kišša za laureáta na udelenie ceny L. Stöckela.
5. Vedenie fakulty
Vedenie fakulty tvoria dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomníčka
fakulty. Vedenie sa schádza na pracovných poradách a v prípade potreby aj k mimoriadnym
operatívnym poradám.
Stretnutia Vedenia fakulty prebehli: 27. februára, 8. marca, 26. marca, 02. mája, 07. mája, 20.
septembra a 19. novembra. 22. novembra.
K najdôležitejším rozhodnutiam, ktoré boli prerokované a pripravené na realizáciu patria:
príprava rozpočtu pre AS EBF UK, inaugurácia fresky, personálne zmeny, archív po prof. J.
Kvačalovi, zatepľovanie átria, nájomné zmluvy.
Vedenie vystupovalo aktívne pri otázke riešenia nájomnej zmluvy s firmou Big – stravovanie
a upozorňovalo na problém s hygienickým stavom priestorov kuchyne. Od 1. januára 2012 pristúpilo
k zvýšeniu nájmu za domovnícky byt. Firma Big – stravovanie však nedokázala uhrádzať platby
načas. Po viacerých nesplnených sľuboch a upomienkach bol zmluvný vzťah ukončený ku koncu
mesiaca júl. Nedoplatky za nájom firma uhradila až začiatkom mesiaca január 2013.
Zmluva o nájme jedálne bola podpísaná do 31. decembra 2012. Od októbra prebiehali
rokovania s firmou o prípadnej možnosti predĺženia zmluvy na ďalšie obdobie. Aktivity firmy Big –
stravovanie mali prejsť na nový subjekt, ktorý by však už nevaril stravu a mal záujem len
o prevádzku za účelom produkcie parených knedlí a buchiet. Nová firma ponúkala vyšší nájom
a výdaj stravy, ktorú by si fakulta musela objednávať a dovážať z iného stravovacieho subjektu.
Rokovania s firmou Gasttom dospeli k negatívnemu výsledku. Pre malý počet stravníkov firma
vypovedala zmluvu s EFB UK.
Koncom roka 2012 sa na základe upozornenia správcu budovy v priestoroch kuchyne
a skladov začala vo zvýšenej miere venovať pozornosť trhlinám v stenách a prievlakoch. Majiteľ
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budovy zabezpečil statický prieskum, ktorý potvrdil nutnosť sondáže až ku základom budovy.
Z tohto dôvodu nebolo možné pokračovať v rokovaniach s nástupníckou firmou po firme Big –
stravovanie a s konečnou platnosťou sa strany dohodli na ukončení nájomného vzťahu.
Vedenie rokovalo o iných možnostiach dodávania stravy. Rokovania prebehli s ŠJ Mlynská
dolina, odkiaľ prišiel i prísľub o pomoci pri dovoze strany a prípadnom varení stravy na EBF UK.
6. Pedagógovia
Stav vysokoškolských učiteľov k 31. decembru 2012 napĺňalo 18 fyzických osôb, z toho 6
žien, v súhrnnom prepočte 14,31 pracovných úväzkov. Na fakulte pracoval jeden výskumný
pracovník na 100% pracovný úväzok. Po znížení počtu fyzických osôb vysokoškolských učiteľov
o 1 lektora s 85 % pracovným úväzkom a prijatím zamestnanca do funkcie 1 odborného asistenta na
20% úväzok zostal počet fyzických osôb oproti minulému roku nezmenený a súčet úväzkov
vysokoškolských učiteľov v roku 2012 nižší oproti roku 2011 o 0,65, čo možno považovať za
správnu
tendenciu
zaznamenávajúcu
stabilizáciu
v stave vysokoškolských
učiteľov
a v koncentrovaní úväzkov na plné úväzky.
Porovnanie medzi rokmi 2009 a 2011 v dvoch parametroch: počet vysokoškolských učiteľov
a výkon fakulty vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti (podľa hodnotenia ARRA) poukazuje
na to, že fakulta zachováva, navyše zlepšuje svoje výkonnostné ukazovatele pri menšom počte
vysokoškolských učiteľov. Pripomíname, že v roku 2009 na fakulte pracovalo v pozícii
vysokoškolských učiteľov 23 fyzických osôb v celkovom súčte úväzkov 17,46.
Dňa 14. septembra prebehlo výberové konanie na miesto asistenta na KSZ, prihlásil sa jeden
uchádzač. Konkurz vyhral ThDr. D. Benka, PhD. Na miesto odb. asistenta na Inštitúte kontextuálnej
teológie sa prihlásila jedna uchádzačka, ktorá konkurz aj vyhrala: PaeDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Na fakulte k uvedenému dátumu pôsobili dvaja profesori (Bándy, Filo), traja docenti
(Horňanová, Gažík, Predmerská), jedenásť odborných asistentov (Ábel, Alberty, Batka, Benka D.,
Benka, doc. Tkáčiková, Hanus, Jurík, Klátik, Prostredník, Zaviš), jedna asistentka (Juríková) a jedna
lektorka (Feketeová). S dr. N. Hajským, ktorý bol na rodičovskej dovolenke od 30. novembra 2010
do 15. septembra 2012 sa fakulta dohodla na ukončení pracovného pomeru dohodou. Lektorka
anglického jazyka (Christina Vollbrecht), ukončila pracovný pomer na základe skončenia platnosti
pracovnej zmluvy viazanej na pracovné povolenie.
Priemerný vek profesorov je 62,18 rokov, docentov 52,82 rokov, odborných asistentov 46,45
rokov a asistentov 34,12 rokov, lektorov 62,35.
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 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, rozvoj a zahraničné styky
Inštitút cirkevnej hudby – vedením poverená doc. Mgr. art. Anna Predmerská
V rámci vnútrouniverzitnej mobility v roku 2012 vyučovali kurzy na Filozofickej fakulte UK
prof. ThDr. Juraj Bándy, odb. as. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. a odb. as. Mgr. František Ábel,
PhD. Na iných vysokých školách pedagogicky pôsobia prof. ThDr. Juraj Bándy (Reformovaná
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teologická fakulta Univerzity Jánosa Seleyho 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 2011/12 a 2012/2013
sa pedagogický proces na fakulte riadil podľa odporúčaných študijných plánov.
Dňa 19. septembra sa konala pedagogická porada kolegov s inštrukciami ohľadne organizácie
nového akademického roka 2012/2013.
V oblasti pedagogickej činnosti možno súhrnne povedať nasledovné:
Katedra SZ: všetci pedagógovia učili 4 kurzy a viac. V externom programe vyučoval Dr. Benka.
Počet hodín kontaktnej výučby /ťýždenne/ bol v norme, okrem jedného prípadu v ZS. Všetci
pedagógovia mali úlohy ako školitelia a aj ako oponenti záverečných prác.
Katedra NZ: Minimum kurzov, ktoré jeden pedagóg odučí v semestri je 6. Počet hodín kontaktnej
výučby /ťýždenne/ bol nadpriemerný /14,5 hod/. Obaja kolegovia mali úlohy ako školitelia a aj ako
oponenti záverečných prác. Dr. Prostredník mal v ZS, v dennej forme zapísaných až 111 študentov
Z tohto hľadiska boli pracovníci pomerne dosť vyťažení.
Katedra PT: Rozloženie úloh nie je celkom rovnomerné. Najviac hodín i študentov odučí Dr. Jurík.
Všetci pedagógovia mali úlohy ako oponenti záverečných prác, jeden nebol školiteľom.
Katedra STD: Počet hodín kontaktnej výučby zodpovedá priemeru. Najviac zapísaných študentov
mal Dr. Hanus. Všetci pedagógovia mali úlohy ako oponenti záverečných prác, jeden nebol
školiteľom.
Inštitút KT: Tu je najnerovnomernejšie rozloženie hodín medzi doc. Gažíkom, ktorý má 1, resp. 2
kurzy a dr. Zaviš, ktorá má v priemere 7 kurzov za semester a tým pádom má aj zapísaných najviac
študentov. Všetci pedagógovia mali úlohy ako školitelia a aj ako oponenti záverečných prác.
Inštitút CH: ťažisko pedagogičiek je práve na pedagogickej činnosti – väčšinou individuálnym
spôsobom. Významná a prínosná je práca s akademickým speváckym zborom ICHTHYS.
8. Veda a výskum
Pôsobenie fakulty v oblasti vedy a výskumu sa dialo predovšetkým skrze autorskú prácu 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.
Publikačná činnosť EBF UK za rok 20121
Celková publikačná činnosť fakulty
Kategória
podľa
EviPub

Počet

Metodika
MŠ SR

Váha
podľa
metodiky
MŠ SR

Názov kategórie

AAA

1 A1

1 Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAB

2 A1

1 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABD

1 A1

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich
1/5 vydavateľstvách

1 Údaje vychádzajú z evidencie publikačnej činnosti ku dňu 21.2.2013
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ADD

2 B

5 Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADE

2 C

1 Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADF

8 C

1 Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

AEC

1 C

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
5 zborníkoch, monografiách

AED

1 C

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
2 zborníkoch, monografiách

AEE

3

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách

AEF

1

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách

AFC

2 C

AFD

20 C

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
5 konferenciách
2 Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Postery z domácich konferencií

AFL

1

BCI

3 A2

1 Skriptá a učebné texty

BDE

6 C

1 Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

BDF

23 C

BED

1 C

BEE

1

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

BEF

6

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

DAI

2

Dizertačné a habilitačné práce

EDI

17

EDJ

6

FAI

3 A2

GII
Spolu

28

1 Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
2 (konferenčných aj nekonferenčných)

Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie,
1 katalógy, slovníky, zborníky...)
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do
žiadnej z predchádzajúcich kategórií

141

Celková publikačná činnosť fakulty za rok 2012 pozostávala zo 141 publikácií, ktoré možno
rozdeliť do 24 kategórií. Najpočetnejšou kategóriou v tomto roku boli okrem množiny GII odborné
práce v domácich nekarentovaných časopisoch (BDF - 23), publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách (AFD - 20) a recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI - 17). Novinkou
v publikačnej činnosti EBF UK je kategória AFL - Postery z domácich konferencií. Osobitne
potešiteľnou správou v tejto oblasti je uverejnenie dvoch vedeckých prác v karentovaných
časopisoch (Dr. M. Neština) a spoluautorstvo vedeckej monografie vydanej v zahraničí (AAA – Dr.
Ábel).
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Publikačná činnosť fakulty podľa kategórií MŠ SR
Kategória

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Skupina
A1

1

0

2

0

5

4

Skupina
A2

2

7

6

6

8

6

Skupina B

0

1

0

0

1

2

Skupina C

42

75

54

70

41

64

Spolu

45

83

62

76

55

76

Z hľadiska definície skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií, ako ich určuje a pri
financovaní vysokých škôl zohľadňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, možno
publikačnú činnosť fakulty rozdeliť do štyroch skupín: Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru
vedeckej monografie, Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie, Skupina B – Publikácie v
karentovaných časopisoch a Skupina C – Ostatné publikácie.
Z dlhodobejšieho pohľadu možno v počte publikácií zohľadňovaných MŠ SR pozorovať
opakujúci sa dvojročný cyklus, v ktorom publikačná činnosť striedavo stúpa a klesá v absolútnych
číslach, keď relatívne nižšie počty fakulta vykázala v rokoch 2007, 2009 a 2011 a naopak v rokoch
2008, 2010 a 2012 zasa vyššie. Pozitívom však je vyšší počet publikácií charakteru vedeckej
monografie v posledných dvoch rokoch. Skupina A2 sa od roku 2008 pohybuje medzi 6 - 8
položkami a 2 vedecké state boli v roku 2012 publikované aj v domácich karentovaných časopisoch.
Počet ohlasov podľa kategórií publikačnej činnosti
Kategória podľa
EviPub

Počet

Názov kategórie

AAB

3 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABD

2 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ACB

6 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ADE

4 Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADF

2 Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
3 monografiách

AEE

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
3 monografiách

AEF

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
3 monografiách

AFD

6 Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

BDE

1 Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

BDF

3 Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BEE

5 Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
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nekonferenčných)
EDJ

1 Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
2 slovníky, zborníky...)

Spolu

44

V roku 2012 bolo citovaných celkovo 44 publikačných výstupov podľa viacerých kategórií.
Najcitovanejšími prácami sú vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách, na ktoré
bolo zaznamenaných 6 ohlasov. Rovnaký počet ohlasov mali aj publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách. Výraznejšie boli v roku 2012 citované aj Odborné práce v zahraničných
nerecenzovaných zborníkoch (5).
Ohlasy (kde uverejnené)
Kategória podľa
EviPub
o3
o4

Počet

Názov kategórie
4 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

45 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

o5

2 Recenzie v zahraničných publikáciách

o6

4 Recenzie v domácich publikáciách

Spolu

55

Celkový počet ohlasov na publikačné výstupy vedeckých a vedecko-pedagogických
pracovníkov EBF UK bolo 55, z toho v 45 prípadoch išlo o citácie v domácich publikáciách
neregistrovaných v citačných indexoch a 4 prípadoch o citácie v zahraničných publikáciách.
Zaregistrované bolo tiež 6 recenzií našich prác, z toho 2 v zahraničí a 4 doma.
Najviac ohlasov mala publikácia Dr. Zaviš Staroveký svet zdravia a choroby, Bratislava: UK,
2012, a to 4 ohlasy. Tri ohlasy boli evidované pri publikácii Kumránske zvitky doc. S. Horňanovej
a tiež Repetitórium z religionistiky od Dr. Zaviš. Najcitovanejšími autormi za rok 2012 boli na
základe aktuálneho stavu evidencie publikačnej činnosti doc. S. Horňanová a Dr. M. Zaviš
s deviatimi ohlasmi, Dr. Ábel a Dr. Batka s ôsmimi ohlasmi. Za nimi nasledujú prof. Filo so
siedmimi a Dr. Prostredník so šiestimi ohlasmi. (Ďalšie poradie Dr. Klátik 5 ohlasov a prof. Bándy 3
ohlasy).
Z najvýznamnejších vedeckých a umeleckých výkonov pracovníkov EBF UK spomeňme
aspoň niektoré:
Katedra Starej zmluvy
Prof. Dr. Juraj Bándy
- Vedecký článok „Das Gesetz“ und die Tora. Vorschlag einer gesamtbiblischen Differenzierung.
In: Kirche und Synagoge. Ein lutherisches Votum. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2012
- Monografia „Kniha Rút“, Bratislava : UK, 2012.
Doc. ThDr. S. Horňanová, PhD.
- Riešenie otázky pôvodu hriechu v judaizme, Revue SKŽ, 67 (2012), 8 – 12.
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ThDr. Dávid Benka, PhD.
- Prednáška „Der Hebräischunterricht an den evangelischen Schulen auf dem Gebiet der
heutigen Slowakei im 16.-18. Jahrhundert“ na konferencii Christliche Hebraistik, Univerzita
Wittenberg-Halle, 2. 6. 2012, Lutherstadt Wittenberg.
Katedra Novej zmluvy
Mgr. František Ábel, PhD.
- Vedecká monografia vydaná v zahraničí: Christian churches in post-communist Slovakia:
current challenges and opportunities. - 1. vyd. - Salem, Virginia : Center for religion and
society, Roanoke college, 2012. - 548 s. ISBN 978-0-615-66671-6, kapitola s názvom
„Righteousness, Justice and Holiness within Koinonia: The Theological Perspective of
Development of the Jewish-Christian Dialogue in Slovakia” (s. 361-414 = 12 % podiel, v
rozsahu 3 AH).
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
- Vydanie vedeckej práce v zahraničnom vedeckom zborníku: Ökumenische Zusammenarbeit
als Zeichen der Reife : ein Beitrag zur Erfassung der Geschichte der slowakischen Ökumene,
In: Donauwellen : zum Protestantismus in der Mitte Europas, [Wien] : Evangelischer
Presseverband in Österreich, 2012 s. 273-286.
Katedra systematickej teológie a dejín
Mgr. Ľubomír Batka, PhD.
- Law and Gospel, in: Tand T Clark Companion to Reformation Theology, London, T and T
Clark International, s. 72-85.
Mgr. Radoslav Hanus, PhD.
- 2 články o reformácii na Slovensku a v Nemecku, ktoré vyšli v Historickej Revue 12/2012.
PhDr. Miloš Klátik, PhD.
- Leonard Stöckel, 1510-Juni 1560 : Ein Persönlichkeitsprofil, Donauwellen : zum
Protestantismus in der Mitte Europas, [Wien] : Evangelischer Presseverband in Österreich,
2012 s. 319-332.
Katedra praktickej teológie
Prof. ThDr. Július Filo
- Vydanie publikácie „Christian World Community and the Cold War. International Research
Conference, Bratislava : 2012 -366s., ISBN: 978-80-88827-41-2, a koordinácia projektu Christian
World Comunity and the Cold War.
Inštitút kontextuálnej teológie
PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
- uvedené publikácie (viď hore) a obhájenie titulu PaedDr. v marci 2012.
Doc. ThDr. Peter Gažík
- Vydanie vedeckej monografie: S. Š. Osuský – moderný filozof náboženstva.
Mgr. Marek Neština, PhD.
- 2 vedecké štúdie v domácich karentovaných časopisoch, „Textualizmus a právny
pozitivizmus z hľadiska filozofie jazyka“ Organon F 1/2012, s. 145-162. „Sémantické a pragmatické
otázky jazyka právnych predpisov“, Filozofia 9/2012, s. 718-730.
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Inštitút cirkevnej hudby
Pracovníci ICH neuvádzajú najvýznamnejší vedecký, resp. umelecký výkon
Granty a projekty
Ďalším významným ukazovateľom výkonu fakulty vo vede a výskume je grantová úspešnosť
fakulty. Pracovníci fakulty sa v roku 2012 podieľali na riešení 2 grantov VEGA. Konkrétne išlo o
Projekt VEGA 1/0369/11 „Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu“
pod vedením doc. ThDr. Sidonie Horňanovej, PhD. a Projekt VEGA 1/0963/11 s názvom „Možnosť
jednotného postoja evanjelickej etiky v otázke interrupcií“ pod vedením Mgr. Ľ. Batku, PhD.
Rok 2012 bol aj začiatkom riešenia projektu z grantových schém Úradu vlády SR s názvom
„Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi“ pod vedením Mgr. Ondreja Prostredníka,
PhD.
Koordinátorom Medzinárodného výskumného programu spolufinancovaného z prostriedkov
Višegrádskeho fondu s názvom „Christian World Comunity and the Cold War“ je prof. ThDr. Július
Filo.
Grant UK č. UK/355/2012 pod názvom „Korelácia aktívnej a pasívnej spravodlivosti“ v roku
2012 získala doktorandka Mgr. Anna-Maria Benkova.
V minulom roku podali pracovníci Katedry systematickej teológie a dejín (doc. Tkáčiková,
Dr. Hanus) žiadosť o grant APVV „Teologické a kultúrno-spoločenské dimenzie Protestantského
patentu“ a štyria doktorandi sa uchádzajú o Grant UK (Benkova, Biela, Panuška, Poschová). V roku
2012 prebiehali tiež práce na internom projekte prípravy série vedeckých monografií. V súčasnosti
sa pracujú dva autorské kolektívy na publikáciách k téme stvorenia a antropológie.
Dňa 9. novembra sa dekan zúčastnil zasadnutia predstavenstva Wissenschaftliche
Gessellschaft fuer Theologie v Berlíne za účelom prípravy sympózia: Autorität der Schrift, ktorá sa
bude konať na pôde EBF UK 9. - 11. septembra 2013. Za EBF UK na medzinárodnom sympóziu
vystúpia prof. J. Filo a dr. D. Benka.
Ďalšou dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli hosťovské prednášky. Celkovo ich
fakulta v roku 2012 zorganizovala 8, teda o 6 viac ako v roku 2011. Konali sa predovšetkým v stredu
popoludní o 13:00 hod:
07. 03.

PharmDr. Aleš Franc, PhD.

História a vierouka letničného a
charizmatického hnutia

11. 04.

Milena Sokolová, PhD. Politologický ústav SAV

Pelikánovstvo ako dezintegračný faktor
ECAV na Slovensku v medzivojnovom
období

26. 09.

Prof. ThDr. Ferdinand Klein

Pedagóg Januss Korcsak

17. 10.

Dr. Pavol Brndjar, Philadelphia

The Current Situation of Luteranism in
the USA: A Personal Perspective

24. 10.

Prof. ThDr. Igor Kišš, Bratislava

Kiššove nové hľadanie v teológii

07. 11.

Prof. ThDr. Karl Schwarz, Viedeň

Most medzi jazykmi a kultúrami,
prostestantizmus na Slovensku

21. 11.

Ota Halama, Th.D. EZF UK

„Svatý Jan Hus“
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12. 12.

Prof. Robert Rosin, Concordia Seminary, St. Louis

Luther, Learning, and the Liberal Arts.

Dňa 23. júla 2012 pán minister MŠ VVŠ SR vymenoval prof. ThDr. J. Bándyho za
odborného garanta v hodnotiteľskej komisii pri MŠ VVŠ SR, ktorá vykonáva hodnotenie
spôsobilosti právnických osôb a fyzických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj v odbore
humanitných vied.
Dňa 28. marca bola na pôde RUK otvorená výstava o J. A. Komenskom a J. Kvačalovi, ktorú
pripravili pracovníci Archívu UK v spolupráci s Akademickou knižnicou UK a EFB UK. Za fakultu
sa otvorenia zúčastnila doc. A. Predmerská.
O aktuálnom dianí na EFB UK v oblasti vedy informoval obšírnejšie mesačník Naša
univerzita z apríla 2012.
ARRA 2012
V roku 2012 došlo k zmene postavenia v rebríčku fakulty v hodnotení ARRA. V roku 2012
ARRA čiastočne modifikovala metodiku pri kritériách publikácií a citácií aj v 5 humanitných
skupinách /aj TEOLÓGIA/ formou zmeny spôsobu výpočtu a váhovania jednotlivých kategórií.
Konkrétne sú to zmeny ohľadne výpočtu bodov za jednotlivé publikácie, počet publikácií a počtu
citácií. Počítajú sa tu záznamy v medzinárodných databázach, pri humanitných vedách v CREPČ k
septembru 2012 (teda nie celý rok). Zmena bola v kritériách VV1, VV2, VV2a, tiež došlo k obmene
výpočtu grantovej úspešnosti. Zmenilo sa bodové hodnotenie ukazovateľa minuloročnej novinky „absolventskej nezamestnanosti“ sa zvýraznil vplyv tohto ukazovateľa na kritéria atraktivity štúdia.
Súhrnne môžeme povedať, že napriek zmeneným kritériám sme si udržali popredné
postavenie. Stabilne plníme väčšinu kritérií na veľmi dobrej úrovni. Najdôležitejšia pre zlepšenie
v štatistike je práca doktorandov – ich publikačná a citačná činnosť VV4c (tu bola fakulta
predposledná, prví mali 10x viac bodov.) Body sme stratili na pomere počtu prihlásených na štúdium
k plánu SV6 a v tom, že jedna štvrtina študentov prijatých nenastúpi na štúdium. Tiež sa negatívne
odrazilo relatívne vysoké percento nezamestnaných absolventov (7,5 percenta).
Náš celkový rozdiel k prvej fakulte je 1,5 bodu, takže sa v roku 2012 nejedná o hlboký
pokles. Dôležité je tiež viac čítať a citovať práce kolegov. Naše druhé miesto sme obhájili aj vďaka
grantom, zvlášť VEGA grantom. Máme tiež dobrú pozíciu v kategórii zahraničných študentov
a študijných pobytov v zahraničí.
Členstvo vo vedeckých radách a iných spoločnostiach:
Prof. Bándy: Wissenschatfliche Gesellschaft fuer Theologie, Verejný zbor Maďarskej akadémie
vied, Lutherische Europäische Kommision Kirche und Judentum, Agentúra pre podporu výskumu
a vývoja, VV ECAV na Slovensku.
Doc. Horňanová: členstvo v grantovej komisii VEGA, členstvo v redakčnej rade časopisu TF TU,
Výbor pre Biblickú olympiádu ECAV, starozmluvná komisia pre revíziu Ekumenického prekladu
Biblie.
Dr. Benka D.: predseda RR v Testimonia Teologica, VV ECAV na Slovensku.
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Dr. Prostredník: šéfredaktor odborného časopisu Cirkevné listy, člen RR Testimonia Teologica.
Dr. Ábel: zástupca šéfredaktora CL, člen konferencie „Councel on Christian Approaches to Defence
and Disarmament“.
Prof. Filo: člen výkonného výboru SIPCC, Düsseldorf, člen Kuratória Löhe Forschungsinstitut,
Neuendetelsau, člen Prezídia Matice Slovenskej, člen poradného zboru pre kresťanské tradície NOC
(2011 - 2014).
Dr. Jurík: ústredie predmetovej komisie pre predmet N.v. v Štátnom pedagogickom ústave, člen RR
misiologického časopisu Misiologické info, VV ECAV na Slovensku.
Dr. Benka J.: člen komisie pre kaplánske skúšky.
Dr. Batka: VV ECAV, Luther Akademie Ratzeburg – Sondershausen, EtK MZ SR, Člen komisie
Church and Society pri KEK.
Doc. Gažík: Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave.
Dr. Zaviš: členka RR časopisu Rozmer.
Významné konferencie
Na SPK v ECAV na Slovensku a ďalšej „cirkevnej pôde“ prednášali: Bándy, Horňanová,
Benka, D., Prostredník, Jurík, Filo, Batka.

Prednášky v zahraničí: Bándy (Budapešť, Maďarsko, a Fulda, SRN), Benka D. (Wittenberg,
SRN), Prostredník, Ábel, Filo (27. 2. - 1.3. Sigtuna, Švédsko), Batka (5. - 10. august, 12. Inernational
Luther Congress, Helsinky, Fínsko, september – Ratzeburg, SRN), Neština (Praha).

V STV a Rozhlase vystupovali: Bándy, Horňanová, Prostredník, Batka.
9. Iné podujatia
Ku základným povinnostiam dekana patrí:
-

účasť na Kolégiu rektora UK (13. februára, 20. februára, 21. mája, 17. septembra).
Výjazdové kolégium rektora v Lúčkach v dňoch 14. - 16. novembra.

-

VR UK (20. februára, 18. júna. 1. októbra, 3. decembra) a Slávnostné zasadnutie VR UK 20.
septembra na ktorom bol udelený titul doctor honoris causa Prof. Dr. W. Schmitzovi (SRN),
a pri rovnako 10. októbra, udelenie čestného doktorátu Prof. Dr. R. J. Bartlettovi, (USA).

-

účasť na slávnostných promóciách PhD. a účasť na slávnostných promóciách rigoróznych
konaní (2. marca, 15. júna, 5. októbra, 7. decembra)

-

účasť na slávnostiach UK: Slávnostné zhromaždenie AO UK pri príležitosti akademického
roka 2012/2013 dňa 17. septembra.
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-

predkladanie správy dekana pre AO EBF UK, ktorá bola predložená 20. apríla 2012.

-

účasť na slávnostných Službách Božích, ako reprezentácia fakulty, alebo ako kazateľ
15. februára - EFB UK,
29. apríla - Inštalácia Mariána Čopa za superintendenta ECAV v ČR,
28. septembra - Ordinácia novokňazov v Michalovciach,
23. septembra - Veni Sancte vo Veľkom kostole v Bratislave,
14. októbra - Spomienka pri nedožitých 100. narodeninách prof. J. Michalka,
Bratislava,
17. novembra - Ordinácia novokňazov v Dolnom Kubíne,
18. novembra - Inštalácia zborového farára a zborovej farárky v Dolnom Kubíne,
5. decembra - EBF UK.

-

Rozhlasové vystúpenie v diskusii na okruhu Rádio Devín, 6. januára k téme Zjavenie Krista
Pána mudrcom a televízne vystúpenie v relácii Sféry dôverné 19. decembra 2012 k téme
významu Vianoc.

-

Významnejšie pracovné stretnutia dekana:
30. mája - Stretnutie s biskupom ZD Milanom Krivdom a riaditeľom Slovenskej
biblickej spoločnosti, pánom Pavlom Krasnocvetovom.
6. júna - Vedenie fakulty, stretnutie s kvestorkou UK.
7. júna - Prijatie u ministra MŠ VVŠ SR spolu s generálnym biskupom ECAV na
Slovensku a prof. J. Bándym.
28. júna - Prijatie hostí s Dekanátu Kircheim u. Teck, SRN spolu s bratom farárom I.
Eľkom.
14. augusta - Privítanie hostí medzinárodného divadelného festivalu Umenie spája
národy na pôde EBF UK, ktorý organizovalo DSS Rozsutec.
21. septembra - Diskusné pódium organizované ŠRVŠ ku dňu PEACE ONE DAY.
24. septembra - Rokovanie na MŠ VVŠ SR o formačnej praxi (spolu s prodekanom
M. Juríkom).
1. decembra - Privítanie hostí so Slovinska, z cirkevného zboru v Gorni Plaveči.

Dekan udelil dekanské voľno na utorok 10. apríla a 5. novembra.
Účasť na Synode ECAV v Liptovskom Mikuláši 18. – 20. októbra
Dekan EBF UK predkladá Správu o EBF UK na synode ECAV na Slovensku. Dekan
zablahoželal novozvolenému vedeniu cirkvi. Generálnemu dozorcovi ECAV doc. I. Lukáčovi
odovzdal tričko s logom fakulty a so želaním, aby brat generálny dozorca „nosil EFB UK na srdci
a v srdci“.
Dekan informoval o možnostiach rigorózneho konania a ostatných možnostiach štúdia na
EBF UK. Dekan apeloval na všemožnú podporu fakulty zo strany cirkvi. Opätovne aj v tomto roku
sa na synodu obrátil s prosbou o napĺňanie fondu opráv. Upozornil na zmluvu, ktorá stále platí, no na
strane ECAV nedochádza k vytváraniu rezervného fondu. Dekan dal návrh na úpravu rozpočtu
ECAV na rok 2013 s tým, že ECAV prispeje do fondu opráv z bežných prostriedkov. Toto uznesenie
nebolo synodou prijaté. V diskusii zaznelo uistenie so strany predstaviteľov ECAV na Slovensku, že
v prípade nutnosti si cirkev prostriedky nájde a teda, že zmluva v tomto ohľade stále platí.
Inagurácia fresky
Vo vstupných priestory Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK boli 17. mája 2012 za účasti
rektora Univerzity Komenského prof. RNDr. K. Mičietu, PhD., vedenia a ďalších zástupcov
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univerzity, fakúlt UK, umelcov, predstaviteľov spoločenského života slávnostne odhalené nástenné
maľby umelcov Petra a Pavla Mesterovcov. Myšlienka umeleckej fresky v reprezentatívnom
priestore pred aulou vznikla v spolupráci medzi Evanjelickou bohosloveckou fakultou a Umeleckým
združením Pegas z Komárna, sprostredkovane cez prof. J. Fila, a maľby sú darom umelcov fakulte.
Umelecké dielo akademického maliara Petra Mestera, ktoré vytvoril spolu so svojím synom Pavlom
v priebehu 4 týždňov je venované absolventom a študentom fakulty, predstaviteľom umenia
a spoločenského života pochádzajúcich z evanjelického prostredia a evanjelickému farárovi
Eugenovi Lukáčovi.
Cyklus nástenných malieb nesie názov podľa poradia jednotlivých výjavov „Zákon – Dobrý
Pastier – Evanjelium – Hu,hu,hu Koktavá freska – Homage na Slávičie údolie.“ Centrálnym
priestorom diela je stĺp s vyobrazeným Kristom ako Dobrým Pastierom. Jedinečným spracovaním
tejto témy je iste to, že Ježiša môže človek vnímať ako ukrižovaného Krista s rukami rozpätými na
kríži, no zároveň ako Dobrého pastiera, ktorý na pleciach nesie stratenú ovečku. Kristus takto spája
dve časti maľby, ktoré predstavujú Zákon s výjavmi zo Starej zmluvy a slovami 23. žalmu
„Hospodin je môj pastier“ na jednej strane a Evanjeliom s výjavmi z Novej zmluvy a slovami
z Jánovho evanjelia „Ja som dobrý pastier“ na druhej strane. Ďalšia časť maľby s názvom
„Hu,hu,hu“ je oddelená a v jej pomenovaní sa skrýva skratka pre hudbu, humor a humanity. To, že
medzi náboženským a sekulárnym sa nachádza takáto medzera, symbolicky poukazuje na dve sféry
v ktorých človek žije. No zároveň je tu vyjadrené aj to, že aj keď iným spôsobom a akoby oddelene,
predsa len aj hudba, či humor a humanita, resp. umenie v tom najširšom zmysle slova, zdieľajú
podobné poslanie a zodpovednosť za to, aký bude svet okolo nás. Ostatná časť umeleckého diela
prepája obrazy s prostredím, kde sú vystavené, teda Slávičím údolím, ktoré v týchto miestach začína.
Venovanie malieb absolventom a študentom Evanjelickej bohosloveckej fakulty,
predstaviteľom umenia a spoločenského života z evanjelického prostredia a ev. farárovi Eugenovi
Lukáčovi, sa pretavilo do slávnostného programu odhalenia a inaugurácie malieb. Podujatím
prítomných slovom sprevádzala doc. Mgr. art. Anna Predmerská. Za fakultu hostí privítal dekan dr.
Ľubomír Batka. Za Umelecké združenie Pegas sa prihovoril jeho riaditeľ JUDr. Peter Vámoši, ktorý
je zároveň vnukom evanjelického farára Eugena Lukáča. Vo svojej reči upozornil, že umelecké dielo
v komplexnosti nemožno pochopiť bez hlbšieho štúdia, zamyslenia a pristavenia sa pri množstve
malých i veľkých detailov. V tomto sa dá objavovať paralela so životom človeka, ale aj duchovnou
službou. Pozdravom za umelcov prítomných poctil významný spisovateľ a mysliteľ Ivan Kadlečík.
V jeho slovách zaznelo varovanie pred zvrátenými sklonmi dnešnej doby uspávať a otupovať naše
vedomie a svedomie a snahami redukovať literatúru, hudbu a umenie len na jednofarebnú výrobu
a predaj „pohodových“ emócií. Umenie tým stráca to najdôležitejšie: pravdu o existencii a cestu k
nej. Popri vede a náboženstve je teda podľa I. Kadlečíka aj umenie jedným zo spôsobov a smerov
pátrania po nekonečnom Bohu. Keďže sa tento mysliteľ a literát nemohol slávnosti zúčastniť osobne,
jeho príhovor prečítal majster slova Juraj Sarvaš. Za absolventov prítomných oslovil dlhoročný
pedagóg a bývalý dekan, profesor Igor Kišš. Profesor Kišš okrem iného spomenul, že teológia
a teológovia sa nesmú ukrývať pred svetom, ale „tri veľké Hu – hudba, humor, humanita“, ktoré
znázorňuje jedna časť umeleckého diela, majú svoje nezameniteľné miesto pre cirkev, teológiu a ich
pôsobenie vo svete.
Hudba sa prítomným prihovorila v podobe skladieb Sarabanda od J. S. Bacha a Capriccio od G.
Bacewiczovej v podaní husľového virtuóza Ewalda Danela. Celým podujatím účastníkov sprevádzal
aj Akademický spevácky zbor Ichthys z EBF UK pod vedením zbormajsterky K. Juríkovej, ktorý
spoločenský program na začiatku uviedol oslavnou piesňou Cantate Domino omnis terra od A.
Grečaninova, uprostred rozvinul hlavnú tému výtvarného diela zhudobnenou formou 23. žalmu
Hospodin jest můj Pastýř od A. Dvořáka a záver oficiálnej časti dotvoril skladbou od A. L. Pageovej
inšpirovanej víziou ríše pokoja u proroka Izaiáša (Iz 11,6 - 9) Creation will be at peace.
Autor fresky dovolil používanie motívov na propagačných materiáloch fakulty, resp.
v printových médiách.
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Gratulácie jubilantom, ktorých život je spojený s EBF UK
Dekan fakulty gratuloval jubilantovi, doc. P. Gažíkovi pri jeho životnom jubileu – 60 rokov.
Dekan s prodekanmi navrhol doc. Gažíka na udelenie akademickej pochvaly rektora UK pri
príležitosti medzinárodného dňa študentstva, ktoré sa udeľovalo v tomto roku už 13. novembra 2012.
Na návrh EBF UK dekan pozval na hosťovskú prednášku prof. I. Kišša, pri príležitosti osláv
jeho 80. narodenín. Dňa 24. októbra sa v autobiograficky ladenej prednáške pán profesor obzrel späť
a podal hodnotenie výsledkov jeho teologickej práce. Po živej diskusii, ktorá nasledovala na hojne
navštívenú prednášku nasledovala oslava narodenín v kruhu rodiny a kolegov v učebni P1. Za
organizáciu občerstvenia patrí vďaka p. Černej a študentom EBF UK.
7. novembra si fakulta podobným spôsobom pripomenula životné jubileum pána profesora K.
Schwarza z Viedne (šesťdesiatiny). Po prednáške, na ktorej sa zúčastnila aj jeho manželka sa
členovia VR EBF UK a kolegovia stretli na malej oslave, ktorá bola myslená ako symbolické
poďakovanie za lojalitu a pomoc, ktorú pán profesor fakulte vyše 20 rokov preukazoval.
Odovzdávanie štipendií Samuela a Žofie Perressényi
Po Službách Božích dňa 12. decembra boli pri spomienke na Medzinárodný deň študentov
a Deň boja za demokraciu v aule EBF UK bratom gen. biskupom ECAV na Slovensku odovzdané
vybraným najlepším študentom ECAV slávnostne odovzdané štipendiá zo Štipendijného fondu
Samuela a Žofie Peressenyiových (2. ročník: Valéria Terézia Krajčírovičová, 3. ročník: Vladimíra
Hyžová, 4. ročník: Zuzana Poláková, 5. ročník: Daniela Stuchlá). Zhromaždeniu, sa po Službách
Božích prihovoril aj vnuk Hany Ponickej, pán Milan Hulej, ktorý v priblížil jej život a dielo
a venoval do knižnice EBF UK jej fotografiu.
10. Zahraničné kontakty fakulty
Fakulta udržuje kontakty predovšetkým s Evanjelickou teologickou fakultou Karlovej
univerzity v Prahe. Podarilo sa nám oživiť tradíciu partnerských návštev s touto fakultou. 14. - 15.
mája sme privítali hostí z ETF UK v Prahe, ktorí predniesli prednášky. P. Hošek: „Židovská teologie
křesťanství“, O. Halama: „Slovenský tiskař proti českým bratřím – o tisku Mikuláše Bakaláře
Štětiny“ a F. Čapek: „Biblická archeologie – aktuální otázky“. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva
mesta Sv. Jur a stretnutie s kolegami z EBF UK.
Na tomto mieste chcem ďalej uviesť účasť troch pedagógov EBF UK (Bándy, Benka, Batka)
na návšteve Evanjelickej luteránskej Univerzity v Budapešti 27. – 28. marca. Delegácia bola srdečne
prijatá rektorom prof. Dr. Lajosom Szabóm. Dr. Batka mal kázeň na akademických SLB a prof.
Bándy hosťovskú prednášku („Starozmluvná teológia alebo teológia Starej zmluvy“), s informáciou
o štúdiu a situácii na EBF UK. Cieľom je nadviazať užšie vzťahy s fakultou a rozvíjať spoluprácu.
Fakulty podpísali aj memorandum o spolupráci, ktoré obsahuje aj zámer „podporovať rozvoj
vzájomných kontaktov“ vo forme pravidelných recipročných návštev na úrovni študentov a Erasmus
programu. Súčasťou spolupráce budú aj výmenné návštevy pedagógov a výmena informácií
o teologickej práci. Fakulty budú hľadať možnosti rozvoja vedeckých projektov a knižníc.
Dňa 17. apríla sa dekanovi EBF UK dostalo zvláštnej pocty. Teologická fakulta Friedrich –
Schiller Univerzity v Jene ho pozvala na úvodnú prednášku pri začiatku letného semestra (17. 4.).
Téma prednášky znela: „Gehört die Theologie an die Universität? Von der Wissenschaftlichkeit der
Theologie, von der Theologizität des Glaubens und von der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft.“
Fakultu počas roka navštívili aj iné významné osobnosti zo zahraničia:
prof. Günther Gassmann, marec
prof. Jan Lášek, dekan HF UK v Prahe, 23. marca
dr. Peter Pavlovič, KEK Brusel, apríl
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prof. Gordon Lathrop z Philadelphie 17. augusta
p. biskupka Synody Sion ELCA v USA Wilma Kucharek 21. augusta
hostia z LCMS St. Louis, Dr. A. Collwer – vedúci oddelenia pre zahraničné vzťahy, M. Čop,
Superintendent ECAV v ČR, a D. Fiala, koordinátor LSMS na Slovensku, 28. novembra
biskupka Wilma Kucharek, 19. decembra.
11. Technicko-hospodárski pracovníci
V priebehu marca 2012 sa začala aj reštrukturalizácia ekonomického oddelenia. Základom
koncepcie reštrukturalizácie ekonomického oddelenia bolo posilnenie integrálnych väzieb medzi
jednotlivými ekonomickými činnosťami za účelom dosiahnutia vzájomnej zastupiteľnosti
pracovníčok ekonomického oddelenia v tzv. nepretržitých činnostiach, teda v činnostiach, ktoré
zabezpečujú nepretržitý chod fakulty, ako sú napríklad uhrádzanie faktúr, zaúčtovanie prvotných
účtovných dokladov, denná evidencia pokladne, príjem hotovostných platieb v pokladni,
vyhotovenie príkazov na služobné cesty a účtovanie služobných ciest, atď.
Stav technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov k 31. decembru 2012
napĺňalo 14 fyzických osôb, z toho 7 žien, v súhrnnom prepočte 15,5 pracovných úväzkov.
Jednotlivé pracovné funkcie a miesta na administratívnom a technicko-hospodárskom úseku
sú obsadené nasledovne:
Funkciu dekana fakulty vykonáva Mgr. Ľubomír Batka, PhD, vo funkcii prodekana pre
vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj je ThDr. Dávid Benka, PhD., vo funkcii prodekana pre
študijné záležitosti je Mgr. Milan Jurík, PhD. Predsedníčkou akademického senátu je doc. Mgr. art.
Anna Predmerská. Funkciu tajomníčky fakulty vykonáva Mgr. Teodora Kosturková.
Funkciu vedúceho knižnice vykonáva na 80% pracovný úväzok Mgr. Ján Badura. Vo funkcii
knižničného referenta pracuje Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý v súbežnom pracovnom pomere
vykonáva funkciu technického správcu informačného systému AIS2 a internetového portálu
vysokých škôl.
Funkciu správcu budov fakulty a Teologického domova vykonával do 30. júna 2012 Ing.
Bohumil Predmerský. Od 1. júla 2012 na funkciu správca nastúpil Ľuboš Hradský.
Sekretárkou dekana je Ľubica Černá, ktorá v súbežnom pracovnom pomere pracuje aj ako
referentka pre PhD. štúdium.
Do 28. februára 2012 vo funkcii ekonómky fakulty pracovala Anna Rajnohová, od 1. apríla
2012 vo funkcii účtovníčky pracovala Romana Vránová, ktorá prišla z fakulty MFI UK. Po krátkom
čase však sa rozhodla vrátiť na MFI UK. Od 1. júna 2012 funkciu ekonómky prebrala Ing. Katarína
Sebíňová.
Funkciu pokladníčky a správkyne majetku vykonáva Jana Kozáková, ktorá v súbežnom
pracovnom pomere vykonáva aj funkciu mzdovej účtovníčky.
Referentkou pre študijné záležitosti je Jana Mokošová.
Kumulovanú funkciu údržbára, kuriča, vodiča a domovníka vykonáva Július Csémi.
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24 hodinovú vrátnú službu zabezpečujú Alica Gbúrová, Vladimír Ikrényi, Otto Nečada, Jana
Pálková, Mária Šandorová.
Kľúčovou úlohou pre vedenie fakulty v rokoch 2011 - 2012 bola racionalizácia
a zefektívnenie fungovania technicko-hospodárskych a ekonomických útvarov fakulty.
Bezprecedentne nízky počet technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov sa vnímal
ako predpoklad, zároveň ako záruka efektívnosti a hospodárnosti vynakladania s finančnými
prostriedkami fakulty.
12. Knižnica
Vedúcim knižnice je Mgr. Ján Badura, MLIS (80% úväzok). 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 vedeckú činnosť,
zahraničné styky a rozvoj fakulty, ThDr. Dávid Benka, PhD.
V roku 2012 knižnica EBF UK opäť excelovala. Podľa oficiálnych štatistík sa v knižnici za
minulý rok uskutočnili 5051 absenčných výpožičiek, čo je stúpajúci trend oproti roku 2011. Je to
celkový nárast o 1130 výpožičiek, t.j. o 29%! Pre porovnanie s minulým rokom je to nárast o 417
výpožičiek. Percentuálne to možno vyjadriť ako zvýšenie nárastu o 170% oproti výške nárastu
v roku 2011. Napriek týmto zvýšeným nárokom na personál knižnice sa mzdové náklady nezvýšili,
naopak zaznamenali sme tu pokles oproti roku 2011.
Keď sa porovnáme v počte absenčných výpožičiek s inými fakultami UK, predbehli sme tri,
ktoré sú počtom študentov väčšie od nás (RKCMBF (2566), FM (2664), FSEV (871)), a priblížili
sme sa FMFI (Fakulta Matematiky, fyziky a informatiky), tá mala 6096 absenčných výpožičiek,
avšak má až 1375 registrovaných používateľov.
U nás počet registrovaných používateľov činí 461 osôb. Naďalej tu prekračujeme o viac ako
100% počet študentov našej fakulty (interných a externých dohromady). To potvrdzuje, že našu
knižnicu navštevujú aj používatelia z iných fakúlt, nakoľko skladba nášho fondu ponúka širšiu škálu
odbornej literatúry. Na druhej strane nám to potvrdzuje, že náš fond je často jedinečný a to láka
a zároveň núti študentov z iných fakúlt navštíviť našu knižnicu, napriek tomu, že naša poloha nie je
pre každého vždy najvýhodnejšia a najbližšia. Najväčšiu skupinu mimofakultných používateľov
tvorili u nás aj v roku 2012 študenti Filozofickej fakulty (148). Tento fakt platí aj recipročne –
najviac našich študentov využilo služby Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK (32).
Navštevovaná je aj webová stránka knižnice, kde čitatelia nájdu aktuálne informácie. Za
minulý rok stránku navštívilo podľa počítadla, ktoré sme spustili vo februári 2012, už 2605
používateľov, pričom sa za návštevu zarátava len jedna návšteva z toho istého počítača v priebehu
dňa.
Firma Pro Quest umožnila fakulte mesačný skúšobný prístup k elektronickej edícii WA
a Patrologia Latina počas mesiaca máj.
V roku 2012 prešla väčšou technickou úpravou študovňa, ktorá sa nachádza v prednej časti
knižnice. Bolo možné realizovať nadstavbu individuálnych ako aj skupinových stolov, čo vytvorilo
pri každom stole miesto na odkladanie študijnej literatúry. Predelenie umožňuje aj väčšiu
koncentráciu pri individuálnom štúdiu a elimináciu rušivých vplyvov. Pre skupinovú prácu zostal
naďalej k dispozícii jeden veľký stôl.
Ďalej sa knižnica tento rok zapojila aj do grantu Ministerstva kultúry SR, kde požiadala
v podprograme 2.5 Akvizícia knižníc o dotáciu.
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5. novembra knižnica dostala darom knižnicu – pozostalosť po zosnulom prof. A. Bassarak
z Nemecka. 56 kartónov bol v Berlíne vyzdvihnúť dekan fakulty. Auto s vodičom fakulte poskytol
GBÚ.
Knižnica zabezpečuje aj kopírovacie služby, skenovanie a viazanie dokumentov do
hrebeňovej väzby. Okrem kopírovacieho stroja v knižnici, sa knižnica technicky stará aj o kopírovací
stroj v priestore pred knižnicou, ktorý je dostupný 24 hodín denne, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov.
Takisto knižnica zaisťuje chod prenajatej sieťovej tlačiarne a kopírovacieho stroja na druhom
poschodí fakulty, ktorá je využívaná pedagogickými pracovníkmi jednotlivých katedier ako aj
technicko-hospodárskymi pracovníkmi dekanátu. Nedoriešená ešte zostáva možnosť tlače pre
študentov v čase mimo otváracích hodín knižnice.
Čo sa týka knižných darov, za všetky treba spomenúť a vyzdvihnúť dar organizácie
Theological Book Network z Grand Rapids, Michigan, ktorá nám opätovne zaslala dve veľké škatule
nových teologických kníh v angličtine.
Ku koncu roka sa naša knižnica zapojila do medzinárodného programu študentských stáži.
Jeden mesiac u nás strávila študentka Fakulty veřejných politik Slezskej univerzity v Opave.
Stážistka navštevovala aj niektoré prednášky a zúčastňovala sa života v teologickom domove.
Stážistka vykonávala pod odborným dozorom základnú knihovnícku prácu v oblasti budovania,
spracovania a ochrany knižničného fondu. Bola oboznámená s vytváraním a fungovaním systému
ochrany knižničného fondu. Spolupodieľala sa na procese prípravy katalogizácie periodík v
knižnici. Oboznámila sa so spôsobom spracovania a uchovávania periodík. Pomáhala pri
vypracovávaní žiadosti grantov MK SR a získala bližšie informácie ako pracovať s touto
problematikou. S prácou stážistky sme boli nadmieru spokojní a prejavovala aktívny záujem o
knižničnú problematiku.
V neposlednom rade, okrem iných činností, knižnica eviduje a bibliograficky zaznamenáva
cez celouniverzitnú databázu aj publikačnú činnosť našich pedagogických pracovníkov.
13. Integrovaný informačný a komunikačný systém
Aj v minulom roku fakulta zostala pri prenájme sieťovej tlačiarne a kopírky od spoločnosti
CopyOffice, ktorú využívajú pracovníci všetkých katedier a platí sa pri nej za vytlačené strany,
keďže to optimalizuje náklady (nulové kapitálové investície, flexibilný mesačný poplatok).
Realizoval sa nákup počítačov (ŠO, správca objektu), monitora. mikrofónu, projektora do P1,
tlačiarne.
Celá správa IIKS beží pod Centrum informačných technológií na RUK. Tento strategický
krok bol v súlade s predstavou vedenia Centra informačných technológií RUK, ktoré pre fakulty
ponúka 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.).
Dekan absolvoval pracovné stretnutie na s riaditeľom CITu, p. Miazdrom. Obaja vyslovili
vzájomnú spokojnosť so spoluprácou a pomenovali možnosti zlepšenia v budúcnosti. Z pohľadu
fakulty je dôležité, aby sme sa na CIT obracali s vecami, ktoré sú za rámcom našich možností a pre
problémy, ktoré sú menšieho rázu hľadali viac vlastné riešenia.
14. Hospodárenie fakulty
I.
Tabuľková časť
Celkový hospodársky výsledok fakulty
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1. Hospodársky výsledok
2008
2009
2010

2011

2012

+ 80

+ 69

+ 27 664

+ 51

+ 36 368

2.
2. Celkové ročné výnosy
2009

2010

2011

2012

843 118

867 724

820 841

778 854

3.
Rozbor ročných výnosov
Rok

Výnosy z podnikateľskej činnosti

Výnosy z prevádzkovej dotácie

% z celkových
výnosov v HČ a PČ

€

€

% z celkových
výnosov v HČ a PČ

2009

657 811,00

78,00

21 322,00

2,50

2010

742 069,00

87,10

13 036,00

1,51

2011

695 640,00

84,75

14 905,00

1,82

2012

650 501,00

83,52

22 577,00

2,90

3. Náklady
2009

2010

2011

2012

843 067

831 356

820 772

751 190

a. Náklady na mzdy (bez povinných odvodov) v hlavnej činnosti a ich percentuálny
podiel na celkových nákladoch fakulty
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2009

2010

2011

2012

367 965

376 300

318 625

316 322

43,91 %

45,96 %

40,35%

42,88%

Ref. Tabuľka: Náklady na odmeny (bez povinných odvodov) v hlavnej činnosti v rámci dohôd
o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigádnickej práce študenta a ich percentuálny podiel
na celkových nákladoch fakulty
2010

2011

2012

32 865

46 471

43 101

4,01 %

5,66 %

5,74 %

b. Náklady na cestovné a ich percentuálny podiel na celkových nákladoch fakulty
2009
2010
2011
2012
6 824

3 354

6 096

2 128

0,8 %

0,4 %

0,7%

0,3%

c.
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c. Náklady na spotrebu energií v hlavnej a podnikateľskej činnosti a ich percentuálny
podiel na celkových nákladoch fakulty
2009
2010
2011
2012
57 926

62 350

52 882

62 278

6,9 %

7,5 %

6,4%

8,3%

d.

d. Spotreba materiálu v hlavnej a podnikateľskej činnosti a ich percentuálny podiel
na celkových nákladoch fakulty
2009

2010

2011

2012

25 085

16 732

56 011

15 103

3%

2,01 %

6,82%

2,01%
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e. Opravy, udržiavanie a revízie v hlavnej a podnikateľskej činnosti a ich
percentuálny podiel na celkových nákladoch fakulty v hlavnej a podnikateľskej
činnosti
2009

2010

2011

2012

10 244

5 422

6 792

10 162

1,2 %

0,6 %

0,83%

1,35%

I.

Analytická časť

1. Hospodársky výsledok
Fakulta ukončila kalendárny rok 2012 s pozitívnym hospodárskym výsledkom vo výške 27
664 eur. Nakoľko už piaty rok zaznamenáva fakulta pozitívny hospodársky výsledok, môžeme
skonštatovať, že vnútorné ekonomické a finančné mechanizmy sú nastavené optimálne a fungujú
stabilne. Úlohou vedenia fakulty v nasledujúcich rokoch bude zachovať tieto mechanizmy a hľadať
ďalšie, ktoré zaručia nielen jej stabilnú existenciu, ale aj jej rozvoj.
Stabilita nastavených mechanizmov sa prejavuje v korelácii medzi výškou štátnej dotácie
a celkovým hospodárskym výsledkom. Aj napriek tomu, že štátna dotácia na prevádzku fakulty
a Teologického domova v roku 2012 bola o 45 139 eur nižšia ako v roku 2011, hospodársky
výsledok zaznamenal výrazný nárast. Nepriaznivý predpoklad, ktorý tvorila na začiatku roka nižšia
štátna dotácia, bol prekonaný ostatnými ekonomickými činnosťami. V prvom rade bola to
podnikateľská činnosť, ktorá zaznamenala 7 672 eur nárast v porovnaní s rokom 2011. Len výnosy
z prenájmu kancelárskych a bytových priestorov narástli o 8 480 eur. Avšak, nie všetky ukazovatele
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podnikateľskej činnosti boli rovnako pozitívne. Výnosy zo školných poplatkov zaznamenali pokles
o 3 743 eur; ubytovanie iných osôb, predovšetkým počas letných prázdnin, priniesli fakulte o 4 124
eur menej v porovnaní s predošlým kalendárnym rokom.
Priaznivý hospodársky výsledok ovplyvnila aj nákladová časť hospodárenia. Celkové ročné
náklady fakulty poklesli o 69 582 eur. Výrazný pokles zaznamenali náklady na materiál – o 40 908
eur nižšie ako v roku 2011 a celkové personálne náklady – o 4 574 eur nižšie ako v predošlom
kalendárnom roku. Pokles v nákladoch na materiál nevyvoláva znepokojenie. Náklady vo výške 15
103 eur sú porovnateľné s nákladmi na materiál, ktoré fakulta mala v roku 2010 a 2008 (16 732 eur,
resp. 15 815 eur). Pokles v roku 2012 je nepriamo ovplyvnený výrazným nárastom štátnej dotácie
v roku 2011, ktorá bola použitá účelovo na materiálové vybavenie fakulty a Teologického domova.
V roku 2011 náklady na materiál dosiahli bezprecedentnú výšku 56 011 eur.
2. Výnosy 2012
Dôležitým aspektom analýzy ročných výnosov fakulty je analýza podielov jednotlivých
výnosových položiek na celkových ročných výnosoch. Analýza poukazuje na to, že aj v roku 2012,
ako aj a v predošlých rokoch, najväčší podiel na celkových výnosoch, až 83,52%, mala dotácia zo
štátneho rozpočtu. Na druhom mieste v rebríčku „výnosovosť“ je podnikateľská činnosť,
predovšetkým výnosy z prenájmu bytových a nebytových prestolov. / Prenájom suterénu firme ADL
– zmluva podpísaná 22. marca – ukončená k 31. 08. 2012, Prenájom suterénu (p. Heiserová) – od 1.
10. 2012/.
Výnosy z podnikateľskej činnosti zaznamenali v roku 2012 peňažný nárast o 7 672 eur a
percentuálny nárast 51,5%.
Nie rovnako priaznivo ovplyvnili výnosovú stránku hospodárskej bilancie fakulty príjmy zo
zápisu na štúdium. Výnosy v tejto položke poklesli o 700 eur, výnosy z činností v knižnici - o 367
eur.
3. Náklady 2012
Pokles celkových nákladov fakulty, ktorý zaznamenali rok 2009, 2010 a 2011, zaznamenal aj
rok 2012. Ročné náklady fakulty klesli o 69 582 eur. V porovnaní s prvým rokom tohto „cyklu“ s rokom 2009 je to pokles o 91 877 eur, pričom pokles v roku 2012 je najvýraznejší. (Pokles v roku
2010 oproti roku 2009 bol 11 711 eur, v roku 2011 oproti roku 2010 - 10 584 eur.)
Aj v roku 2012, ako aj v predošlých kalendárnych rokoch, najväčší percentuálny podiel
v štruktúre celkových nákladov (hlavnej a podnikateľskej činnosti) tvorili mzdy (48,33%). Avšak, aj
v tomto roku celkové mzdové náklady poklesli, a to o 7 468 eur oproti roku 2011, kedy pokles
celkových mzdových nákladov v dôsledku organizačných zmien, ktoré zmenili aj štruktúru
pracovných miest a znížili počet zamestnancov predovšetkým na technicko-hospodárskych
a administratívnych úsekoch bol výrazný a zaznamenal až 15,33% pokles oproti roku 2010.
Najvýraznejší pokles v roku 2012 zaznamenali náklady na materiál – ich bolo o 40 908 eur
menej v porovnaní s rokom 2011. Ďalej výrazne klesli náklady na služby – o 3 884 eur a náklady na
cestovné – o 3 968 eur. Výrazný nárast zaznamenali náklady na energie – až o 9 395 eur. Najviac
narástli náklady na plyn. Ich celková výška v roku 2012 dosiahla 37 880 eur.
Záver
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V roku 2012 dosiahla fakulta ďalšie výrazne zníženie nákladov. Ich celkový objem klesol o
69 582 eur. V analýze za rok 2011 bol vnímaný pokles mzdových nákladov o 57 675 eur oproti roku
2010 skôr ako varovný než ako pozitívny signál. Pokles nákladov na mzdy bol v roku 2011
hodnotený ako najvýraznejší a dosahujúci najnižšiu úroveň za posledných 10 rokov. Rok 2012
zaznamenal ďalší pokles v celkových mzdových nákladoch. Ich celkový objem bol o 7 468 eur nižší
oproti roku 2011. Podobne ako analýza - 2011, aj analýza - 2012 kladie prvoradý dôraz na budúcu
personálnu a mzdovú politiku fakulty. Analýza upozorňuje na to, že fakulta je personálne a finančne
poddimenzovaná. Rozvoj fakulty priamoúmerne súvisí s rozvojom potenciálu ľudských
a dostatočnosťou finančných zdrojov a preto kľúčový význam pre budúce smerovanie fakulty budú
mať stratégie rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu s nimi súvisiacimi stratégiami rozvoja ľudských
zdrojov. Aj naďalej kľúčový význam budú mať odpovede na nasledovné otázky: je momentálny stav
zamestnancov optimálny a udržateľný? Môže fakulta vôbec počítať s implementáciou rozvojových
stratégií pri tomto počte zamestnancov a pri tomto mzdovom zabezpečení? Je výkonnosť fakulty
v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti adekvátna jej personálnemu obsadeniu? Existujú
rezervy na zvýšenie výkonnosti fakulty pri tomto počte pedagogických a vedecko-výskumných
pracovníkov a pri tomto objeme disponibilných finančných prostriedkov? Môžeme považovať
drastické úsporné opatrenia, ku ktorým sa pristúpilo v roku 2010 a pokračovalo v rokoch 2011
a 2012 za stabilizačné?
Hoci rok 2012, takisto ako aj rok 2011, zaznamenal zvýšenie príjmov fakulty predovšetkým
z podnikateľskej činnosti, existujú rezervy, potenciál ktorých si vyžaduje rozpracovanie a následnú
implementáciu. V prvom rade sú to možnosti spojené s rozšírením ponuky krátkodobých
a dlhodobých prenájmov priestorov fakulty a s lepším využitím ubytovacej kapacity Teologického
domova počas letných prázdnin.
Aj naďalej kľúčovou otázkou zostávajú investície: ako nastaviť investičnú politiku, ako
identifikovať činnosti, do ktorých fakulta prioritné bude investovať? Aj naďalej odporúčame, aby
„investičné stimuly“ smerovali do dvoch oblasti: ľudské zdroje a materiálno-technické zabezpečenie
pedagogického a vedecko-výskumného procesu. Výsledkom dobrej investičnej politiky fakulty by
mal byť celkový rozvoj fakulty, ktorý vidíme predovšetkým v internacionalizácii teologického
štúdia, v tvorbe e-learningových študijných programov, v národnej a medzinárodnej spolupráci
pedagógov a doktorandov, v ich začlenení do národných a medzinárodných vedecko-výskumných
tímov, v účasti fakulty na národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektoch.
15. Správa budov
Činnosť správy budov EBF UK sa v roku 2012 zameriavala predovšetkým na udržiavanie
technického stavu budov, ďalej na mapovanie a plánovanie systémových prác technickej údržby
podľa stupňa ich urgentnosti a rozsiahlosti. V roku 2012 nastala aj zmena v personálnom obsadení
funkcie správy budov, k 30. júnu 2012 pracovno-právny vzťah s fakultou ukončil jej dlhoročný
zamestnanec Ing. Bohumil Predmerský. Bratovi Ing. B. Predmerskému patrí vďaka za jeho
dlhoročnú prácu na fakulte.
Od 1. júla 2012 do funkcie správcu objektu nastúpil pán Ľuboš Hradský.
Na jar bola prevedená požiarna kontrola, ktorá vytkla viaceré nedostatky pri PO. Fakulte bola
uložená pokuta a určený čas na nápravu. Ukázalo sa, že náprava sa nezjednávala ľahko, pretože na
fakulte chýbala požiarna dokumentácia, a napr. aj certifikáty od požiarnych dverí.
Pôvodne neboli na rok 2012 plánované investičné akcie, avšak v spolupráci s GBÚ sa
odštartovala sanácia a zatepľovanie fasády átria medzi knižnicou a apartmánmi nachádzajúcimi sa
v suteréne budovy fakulty. Koncom roka 2012, po dôslednej odbornej analýze statického a
stavebného stavu priestorov kuchyne, jedálne a priľahlých skladových a kancelárskych priestorov
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vedenie fakulty rozhodlo o definitívnom ukončení nájomného vzťahu s doterajším nájomcom týchto
priestorov, firmou BIG-stravovanie, a o začatí sanačných prác.
Na jar prebehla úprava a výsadba átria pri knižnici firmou Arbor so Senca, ktorá darovala ako
sponzorský dar - jeden červený javor.
V letných mesiacoch sa uskutočnili čiastočné rekonštrukčné práce a nutné opravy
v ubytovacích priestoroch apartmánov, technické úpravy ubytovacích priestorov TD, vrátane
vymaľovania niektorých izieb. Rekonštrukčné a sanačné práce boli rozvrhnuté na dlhšie časové
obdobie, presahujúce mesiace letných prázdnin, keďže ich rozsiahlosť a závažnosť si často
vyžadovala širší časový horizont. Tieto práce boli vykonávané v spolupráci s firmou Matep,
svojpomocne, brigádnickou činnosťou, alebo mimoriadnou (aj dobrovoľnou) aktivitou študentov
fakulty.
Na úseku „Technická bezpečnosť prístrojov a zariadení“ boli zabezpečené všetky potrebné
revízie a kontroly. Kontrolami sa zistilo niekoľko technických aj systémových chýb na
nehnuteľnosti. Niektoré z nich si vyžadovali aj bezodkladné riešenie, ako napríklad stav vonkajších
stien apartmánových bytov v suteréne budovy fakulty. Vlhkosť zapríčinená zatekaním zničila
omietku a stala sa príčinou vzniku plesne, čo značne znehodnotilo kvalitu týchto bytových
priestorov. Z toho dôvodu a s prihliadnutím na ciele podnikateľskej činnosti fakulty, menovite na
cieľ urýchleného prenajatia apartmánov, sanácia a zateplenie átria vstúpila do realizácie ešte na jeseň
2012.
V druhej polovici roka sa vykonalo množstvo prác pri úprave budovy a jej okolia.
Zorganizovala sa fakultná brigáda s cieľom úpravy okolia fakulty (príprava na zatepľovanie, výsadba
zelene, vyklčovanie nežiadúcich porastov, strihanie živého plota, natretie brány a zábradlia).
Za účelom komerčného prenájmu nebytových priestorov v suteréne budovy fakulty bolo
nevyhnutné pristúpiť k podstatnej technicko-stavebnej úprave: priestory 062, 063 a 064 boli
vymaľované, vymenilo sa doterajšie tesnenie okien, dobudovala sa telefónna a internetová
infraštruktúra, vybudovala sa čajová kuchynka pre potreby budúcich nájomcov suterénnych
priestorov.
Počas letných prázdnin sme zabezpečili ubytovanie účastníkov niekoľkých akcií:
- 19. - 22. jún 2012 - Medzinárodná konferencia PlayTherapy
- 7. - 9. júl 2012 - Kantorský kurz
- 14. - 16. august 2012 - Medzinárodný divadelný festival DSS a ZPB Rozsutec
- august 2012 - kurz lektorov GBÚ
Okrem spomenutých akcií sme zabezpečili ubytovanie hostí pre GBÚ i rôznych
individuálnych záujemcov.
V oblasti vnútrofakultných právnych predpisov sme po hĺbkovej kontrole protipožiarnej
ochrany budov EBF UK, pripravili podklady k aktualizácii protipožiarnej smernice. V spolupráci
s rektorátom UK sa začali práce v oblasti dobudovania systému civilnej ochrany. Zavedením nového
kľúčového poriadku bola implementovaná a našla svoju opodstatnenosť Smernica o kľúčovom
poriadku fakulty.
16. Teologický domov a duchovný život
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
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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.
1. 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.
Tými boli aj v roku 2012 Mgr. Milan Jurík, PhD. a Mgr. Erika Valková – Krišťáková, PhD.
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, pedagógovia a
zamestnanci EBF UK.
Akademické služby Božie, ktoré sú zaradené do vyučovacieho procesu na EBF UK sa konali
aj v roku 2012 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 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 uplynulom roku 2012 sme v rámci akademických služieb Božích v spolupráci s určenými
kazateľmi a liturgami postupovali podľa cirkevného roka a sme vďační, že na akademickej pôde sme
si mohli na službách Božích pripomenúť aj také dôležité udalosti ako sú pôst, Veľká noc, advent, ale
aj Vstúpenie, Reformácia či Poďakovanie za úrody zeme.
V letnom semestri sa konali akademické služby Božie 14 krát (z toho 7 krát so spoveďou
a Večerou Pánovou), počas zimného semestra 2012/2013 13 krát (z toho 7 krát so spoveďou
a Večerou Pánovou. Spolu teda 27 krát, z toho 14 krát so spoveďou a Večerou Pánovou.
Počas uplynulého roka sa stretávali študenti pod vedením duchovných správcov aj v nedeľu
večer o 19.00 hod. k večerným službám Božím, na ktorých slúžili (v rámci praxe Kandidátov
duchovnej služby) študenti 4. ročníka. Poriadok, kázeň i stvárnenie služieb Božích pravidelne
(rovnako ako i pri iných bohoslužobných príležitostiach) konzultovali s duchovnými správcami
a následne sa podrobili záverečnému hodnoteniu. V letnom semestri 2011/2012 sa konali večerné
služby Božie 11 krát a v zimnom semestri 2012/2013 10 krát, spolu 21 krát.
Keďže väčšina študentov cestuje na víkendy domov, účasť na týchto večerných službách
Božích sa dlhodobo pohybovala v rozmedzí 20 – 25 bratov a sestier. Oproti minulým rokom sa účasť
študentov mierne zvýšila. 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). Počas
skúškových období sa modlitebné stretnutia konajú ráno od 8:00 a večer od 19:30 hod v klubovni
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Teologického domova a sú vedené spirituálmi Teologického domova ECAV pri EBF UK
v Bratislave.
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 2012.
Večerných modlitieb v Teologickom domove sa zúčastňovalo v priemere 25 – 50 študentov,
ranných modlitieb 25 – 30 študentov. Účasť na ranných a večerných modlitbách je v posledných
rokoch viac – menej vyrovnaná, ostáva na rovnakej úrovni aj napriek mierne klesajúcemu
celkovému počtu študentov na fakulte.
Viacerí študenti sú k pravidelnej účasti na spoločných modlitbách pozývaní, povzbudzovaní,
pri dlhodobejších absenciách duchovnými správcami aj individuálne napomínaní.
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.
Pre vyjadrenie podpory voči cirkevnému zboru Bratislava – Konventná, sme dňa 25. apríla
2012 v rámci akademických služieb Božích zorganizovali na pôde EBF UK v Bratislave zbierku na
opravu poškodeného múra na Lýcejnej ulici pri Veľkom kostole. Ofera na týchto službách Božích
vyniesla 26,22 €, ktorú sme prostredníctvom Mgr. Františka Ábela, PhD. pedagóga fakulty
a presbytera CZ následne odovzdali.
V spolupráci s bratislavským cirkevným zborom sme aj v roku 2012 zorganizovali slávnostné
služby Božie pri príležitosti začiatku akademického roka 2012 – 2032 – „Veni Sancte“, ktoré sa
konali 23. septembra 2012 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici. Slávnostným
kazateľom bol dekan EBF UK – Mgr. Ľubomír Batka, 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 času 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. Nezanedbateľným prvkom týchto aktivít je obnova,
prehlbovanie a budovanie osobných vzťahov medzi študentmi (a budúcimi pracovníkmi cirkvi), ako
i medzi študentmi a ich spirituálmi.
Duchovné sústredenia pravidelne vrcholia spoločnými službami Božími so spoveďou a
prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej, ktoré sa zväčša stávajú významným prvkom duchovnej
obnovy osobného života viery mnohých študentov. Program duchovných sústredení bol
pripravovaný podľa Plánu práce duchovných správcov Teologického domova ECAV na Slovensku
na roky 2008 – 2013. Program duchovných sústredení, termíny a miesto ich realizácie pripájame v
prílohe.
Termíny a miesta konania duchovných sústredení v kalendárnom roku 2012:
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Termín:

Miesto konania, seniorát:

Ročník:

23. 03. - 25. 03. 2012

Ichthys, Veľký Slavkov – 3. ročník
TAS

04. 05. - 06. 05. 2012

Prietrž – MYS

03. 09. - 05. 09. 2012

EBF UK, Bratislava – Bratia 1. ročník – Orientačný kurz
a sestry

19. 10. - 21. 10. 2012

Janoškov dom,
Hrádok – LOS

16. 11. - 18. 11. 2012

Agapé Svätý Jur – Bratia a 5. ročník
sestry

2. ročník

Liptovský 2. 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. Rozhovory vyhľadávali individuálne študenti čeliaci rôznym
problémom, krízam a ťažkostiam v praktickom živote, či v živote viery.
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.
Duchovní správcovia TD ECAV pri EBF UK vykonali v uplynulom roku v priemere
3 - 5 pastorálnych rozhovorov týždenne.
2. Vnútromisijné a iné spoločenské podujatia
Diskusné večery sa konali v letnom i zimnom semestri roku 2012 spravidla raz v mesiaci vždy v stredu večer. Medzi témami diskusných večerov boli napr. diskusný večer s dôstojným
bratom generálnym biskupom PhDr. Milošom Klátikom, PhD. s názvom „Cestou viery. Iniciatívy
evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska.“ 18. 4. 2012, diskusný večer s mjr. Mgr. Milanom
Petrulom s názvom „Služba v uniforme“ 25. 4. 2012, diskusný večer s kpt. Mgr. Viktorom Sabom
s názvom „O pokoj treba bojovať“ 14. 11. 2012 a diskusný večer s PhDr. Miroslavom Demkom
s názvom „Cyril a Metod na poli hudobnej tradície Slovenska“ 12. 12. 2012
Alternatívou k diskusným večerom boli stretnutia Filmového klubu. V uplynulom roku sme
v spolupráci so študentmi premietli film „Encounter“ 26. 9. 2012 a film „12 podmienok dedičstva“
23. 10. 2012 a niekoľko rozprávok.
V 5. nedeľu po Veľkej Noci, ktorej názov znie Rogate! – Modlite sa! sa v TD ECAV podarilo
zorganizovať Noc modlitieb. Konala sa v utorok 15. mája 2012 od 21:00 h do 7:00 h s názvom
„Vojdite. Plesajme!“ v klubovni TD.
Ďalšie vnútromisijné a spoločenské podujatia boli na pôde Teologického domova ECAV
organizované v spolupráci so Spolkom Jozefa Miloslava Hurbana, napr. návšteva Zariadenia
sociálnych služieb Seniorville Jablonové 21. 3. 2012, ktorého sa zúčastnilo 9 študentov (2 z nich
poskytli vlastné auto) a spirituálka; koncoročná Goodbye grilovačka 31. 5. 2012; Jesenná grilovačka
26. 9. 2012; Večer spoločenských hier 17. 10. 2012, Literárny klub 10. 10. 2012, Šachový turnaj 13.
11. 2012; Mikulášska kapustnica 4. 12. 2012 a Vianočná Viedeň 8. 12. 2012.
V spolupráci so študentským Spolkom Jozefa Miloslava Hurbana sme sa aj v roku 2012
podieľali na vydávaní časopisu študentov EBF UK Evanjelický teológ. Počas roka 2012 vyšli štyri
čísla Evanjelického teológa – k Reformácii, Vianociam, Veľkej noci a Svätému Duchu.
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V marci uplynulého roka (1. 3. 2012) bolo uzatvorené Memorandum o spolupráci medzi EBF
UK v Bratislave a Spolkom J. M. Hurbana, v ktorom SJMH definuje a konkretizuje svoju činnosť
na pôde EBF UK a EBF UK sa zaväzuje k podpore SJMH.
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
2012 absolvovalo výpomoc v cirkevných zboroch počas Veľkonočných sviatkov 14 študentov (7
mužov, 7 žien) a počas Vianočných sviatkov 17 študentov (11 mužov, 6 žien).
V roku 2012 úspešne pokračovala i spolupráca našej cirkvi so Slovenskou Synodou Sion –
Evangelical Lutheran Church of America. V rámci výmenného programu – Summer Training
Program nakoniec v lete 2011 vycestovali na trojmesačnú prax do cirkevných zborov Evanjelickej
luteránskej cirkvi v USA jedna študentka z ECAV na Slovensku (Adriana Biela/Washington).
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.
Z iných spoločenských a vnútromisijných podujatí, ktoré sa uskutočnili v Teologickom
domove môžeme spomenúť Balecký večierok (21. 11. 2012), pôstny a adventný večierok (pásmo
pôstneho Slova a hudby „Pod krížom“ – 3. 4. 2012 v Novom kostole na Legionárskej ulici, adventná
modlitebná večiereň s programom študentov EBF UK – 13. 12. 2012 v Malom kostole na Panenskej
ulici), ktorý pripravujú každoročne duchovní správcovia v spolupráci so študentským spevokolom
ICHTHYS v Evanjelických chrámoch Božích buď na Legionárskej alebo Panenskej ulici v
Bratislave.
V roku 2012 sa konal IV. ples Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave s názvom
„Retroples“ (17. 2. 2012), ktorí zorganizovali študenti piateho ročníka. Už tradične sa stal priestorom
a príležitosťou pre neformálne stretnutie študentov, pedagógov a zamestnancov fakulty.
Akademický spevácky zbor ICHTHYS od roku 2007 v spolupráci s duchovnými správcami
navštevuje vnútromisijnými cestami cirkevné zbory našej cirkvi, či partnerských evanjelických
cirkví. Spevokol Ichthys v uplynulom roku 2012 vystúpil 11. 3. 2012 počas hlavných nedeľných
Služieb Božích; 14. 3. 2012 počas služieb Božích v kaplnke Úradu vlády, ktoré vykonávala
spirituálka TD ECAV, s pôstnym a adventným pásmom slova a hudby a pri slávnostnom odhalení
fresky v priestoroch EBF UK 17. 5. 2012 o 16:00h. Okrem iného vystúpili so svojim programom v
cirkevných zboroch Bratislavského seniorátu, a to konkrétne 30. 3. 2012 o 18:00 h v Evanjelickom
kostole vo Svätom Jure, 1. 4. 2012 o 14:00 h v Evanjelickom kostole v Modre a 1. 4. 2012 o 18:00 h
v Evanjelickom kostole v Bratislave – Petržalke.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a dňa boja za slobodu a demokraciu sa dňa 12.
decembra 2012 o 11.00 v aule EBF UK konali slávnostné služby Božie, na ktorých bol slávnostným
kazateľom generálny biskup ECAV PhDr. Miloš Klátik, PhD. Na službách Božích bolo odovzdané
štyrom najlepším študentom EBF UK štipendium Samuela a Žofie Peressényiovcov (Valéria Terézia
Krajčírovičová, Vladimíra Hyžová, Zuzana Poláková, Daniela Stuchlá).
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 28. júla 2012 o 10:30 h v evanjelickom a. v. chráme Božom
v Michalovciach ordinovaní 9 novokňazi, z toho 4 ženy (A. Balogová, T. Beňuchová, Z. Lipovská,
A. Činčuráková Tipulová) a 5 mužov (D. Beňuch, M. Hrivňák, R. Roskoš, O. Šoltés, D. Vaňko).
V ďalšom termíne 17. novembra 2012 o 10:00 h v evanjelickom a. v. chráme Božom v Dolnom
Kubíne boli ordinovaní 5 novokňazi, z toho 3 ženy (M. Bencúrová, E. Guldanová, J. Kováčiková) a
2 muži (P. Székely, J. Tóth). Ordinácie sa za Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave aj
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dekan fakulty Mgr. Ľubomír Batka, PhD. a duchovný správca a prodekan fakulty Mgr. Milan Jurík,
PhD.
3. Disciplína
Vedenie Teologického domova ECAV pri EBF UK adresovalo Disciplinárnej komisii EBF
UK v Bratislave v roku 2012 jeden podnet na riešenie priestupku proti Domácemu poriadku TD
ECAV pri EBF UK.
V letnom semestri uplynulého roka 2012 bola zo štúdia na návrh Disciplinárnej komisie zo
dňa 26. 10. 2011 vylúčená zo štúdia študentka 3. ročníka Andrea Ivančáková.
Dňa 12. 10. 2012 zasadala Disciplinárna komisia vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia
voči študentovi 4. ročníka Ivanovi Lukáčovi, ktorý bol na návrh tejto komisie vylúčený zo štúdia.
4. Iné
Duchovní správcovia pripravujú každoročne správcovi objektu EBF UK rozpis ubytovania a
zabezpečujú organizačne chod samosprávnej Rady obyvateľov Teologického domova (v zmysle
štatútu EBF UK).
Rozpis ubytovania na akademický rok 2012/2013 pripravili duchovní správcovia v priebehu
mesiaca júl 2012 a v mesiaci august 2012 (30. 8. 2012) bol v zmysle uznesenia AS EBF UK
zverejnený na webstránke Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
pričom bol pravidelne aktualizovaný.
So zástupcami Rady obyvateľov Teologického domova sa vedenie Teologického domova
stretávalo podľa potreby. V priebehu roka 2012 sa Rada obyvateľov stretla 3 krát, a to 29. 2. 2012;
7. 5. 2012 a 26. 11. 2012. Zo stretnutí Rady obyvateľov, rovnako ako aj z volieb zástupcov do Rady
obyvateľov sú vyhotovené zápisnice, ktoré sú uložené v kancelárii duchovných správcov.
Vedenie Teologického domova aj v uplynulom roku vykonalo v spolupráci so
zamestnankyňou fakulty (pokladnička, inventaristka) J. Kozákovou inventarizáciu a kontrolu
poriadku na izbách. Konala sa 11. 5. 2012 od 9:30 h v izbách a spoločných priestoroch Teologického
domova ECAV.
Na dňa 3. marca 2012 od 9:00 h zvolalo vedenie Teologického domova ECAV pri EBF UK
v Bratislave brigádu na vymaľovanie a upratanie kuchyniek TD ECAV. Brigády sa zúčastnilo 8
študentov a spirituáli TD ECAV. Občerstvenie pre účastníkov zabezpečilo vedenie fakulty
objednávkou pizze.
Vedenie EBF UK v Bratislave vyhlásilo na 6. októbra 2012 brigádu od 9:00 pre úpravu
okolia fakulty, ktorej sa zúčastnilo 32 pedagógov, zamestnancov (10) a študentov (22) fakulty. Počas
brigády sa vyčistilo a upravilo okolie fakulty, vymaľovala aula fakulty a zariadil nájomný byt
fakulty.
V uplynulom roku (28. 6. 2012) spirituáli TD ECAV vypracovali a prostredníctvom vedenia
fakulty podali Žiadosť o poskytnutie príspevku zo zahraničia pod číslom 1517. Cieľom tohto
projektu je skultúrnenie a dovybavenie miestností, v ktorých sa realizuje duchovný život na EBF UK
– klubovňa, kancelária spiritituálov.
4.1 Poďakovanie
Zriaďovateľom Teologického domova ECAV pri EBF UK je Evanjelická cirkev a. v. na
Slovensku, z toho dôvodu je aj kancelária duchovných správcov umiestnená v Teologickom domove
ECAV pri EBF UK. Aj v minulom roku sa nám s Božou pomocou darilo primerane spolupracovať s
vedením Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, čo sme pocítili aj v podpore
našej práce.
EBF UK nás podporovala aj v zabezpečovaní drobných kancelárskych potrieb, za čo si
dovoľujeme vysloviť jej predstaviteľom poďakovanie. Vysloviť poďakovanie za podporu a v roku
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2012 si dovoľujeme aj voči pracovníkom Generálneho biskupského úradu, najmä jeho vedeniu,
sekretariátu brata biskupa, ale aj školskému a ekonomickému oddeleniu.
4.2 Vybavenie Teologického domova, kancelárie duchovných správcov, ubytovania spirituálov
Do auly fakulty a klubovne Teologického domova boli v októbri 2012 vyhotovené nové
bohoslužobné rúcha v liturgickej červenej farbe s aplikáciou holubice v bielej farbe. Do auly fakulty
boli vyhotovené dve pozdĺžne na oltárny stôl a jedno menšie s aplikáciou na kazateľňu, do klubovne
jedno menšie rúcho s aplikáciou holubice. Oltárne rúcha vyhotovila absolventka fakulty Mgr. Anna
Balogová, látku zabezpečili spirituáli Teologického domova.
V mesiaci október 2012 bol upravený a zväčšený byt spirituála na prvom poschodí, kde
k pôvodnej izbe č. 118 boli vybúraním a osadením dverí pričlenené dve jednolôžkové izby č. 119
a 120, ktoré sú spojené sociálnym zariadením.
V byte spirituála na treťom poschodí č. 304 bola v januári 2012 vykonaná rekonštrukcia
plesnejúcej a opadávajúcej omietky v jednej z miestností. Toto poškodenie vzniklo pri zatekaní do
bytu spirituála po poškodení strechy Teologického domova v januári 2007.
17. Plány na rok 2013
V závere tejto správy podávam stručný prehľad rozhodujúcich plánov na nasledujúci rok:
V pedagogickej oblasti
-

plánovanie a príprava akreditácie fakulty vo všetkých programoch v roku 2014,
príprava systému e-learningovej formy výučby.

V oblasti vedy a výskumu
- zvýšenie výkonu fakulty vo vede a výskume v kategóriách A1 a A2 Metodiky MŠ VVŠ SR.
- udržanie počtu študentov PhD. štúdia nad 10,
- rozvoj fondu knižnice fakulty a jeho doplnenie najnovšou teologickou literatúrou, budovanie
knižnice ako centra pre štúdium reformácie,
- budovanie infraštruktúry knižnice.
V oblasti zahraničných stykov
- zvýšenie počtu bilaterálnych zmlúv ERAZMUS a zlepšenie mobility študentov,
- príprava a rozvoj anglického študijného programu,
- spolupráca s teologickou fakultou Univerzity v Jene, Budapešti a Prahe.
V oblasti rozvoja
- rokovania o forme financovania fakulty cestou špecifického finančného nástroja Ministerstva
školstva,
- nábeh rozširujúceho štúdia pre učiteľov náboženstva.
V hospodárskej oblasti
- vyrovnané hospodárenie v budove fakulty i TD,
- realizácia ďalších úsporných opatrení.
18. Záver
V závere správy chcem konštatovať, že fakulta v uplynulom roku plnila svoje základné
poslanie vo vzdelávaní, vede a výskume. V hodnotení ARRA obsadila síce druhé miesto, stále patrí
k najlepším teologickým fakultám na Slovensku.
Dielo, ktoré fakulta za minulý rok vykonala, by nebolo možné bez plného a obetavého
nasadenia každého jedného spolupracovníka. Všetkým patrí vďaka menovite spolupracovníkom
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z THP úseku: pani Ľ. Černej, J. Kozákovej, J. Mokošovej a Ing. B. Predmerskému. Ďakujem však aj
novým členom teamu: p. Ľ. Hradskému a p. Ing. K. Sebíňovej. Ich pracovné nasadenie si vážim
a hodnotím kladne.
Vďaka patrí aj Vedeniu EBF UK, ktoré svojou prácou významnou mierou prispelo k
dosiahnutým výsledkom, menovite prodekanom ThDr. D. Benkovi, PhD. a Mgr. M. Juríkovi, PhD.,
ako aj tajomníčke, pani Mgr. T. Kosturkovej a predsedníčke akademického senátu doc. Mgr. art. A.
Predmerskej. Prispeli k tomu, aby prešli viaceré neľahké rozhodnutia a vydarili sa viaceré významné
podujatia.
Mgr. Ľubomír Batka, PhD.
Dekan EBF UK
Predložené AO EBF UK
27. februára 2013
Schválená AS EFB UK
12. marca 2013
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