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Hodnotenie práce Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
v roku 2013 začnem slovami apoštola Pavla:
„Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným.”
Gal. 6, 4.

!

Pavlove slová ponúkajú určitý kontrapunkt k tomu, čo sa na prvý pohľad zdá ako primárny
cieľ výročnej správy. Úlohou dekana je predsa len hodnotiť a hodnotiť verejne. Nejde tu teda o
neprekonateľný rozpor?
Pavol hovorí v prvom rade o motivácii, ktorá je základom pre konanie človeka. Nie preto má
človek konať dobro, aby sa dostal do “hodnotiacej správy”. Nie kvôli pochvale a uznaniu od iných
máme vydať zo seba to najlepšie, čo dokážeme.
To druhé, čo Pavol hovorí, nie je zákaz hodnotenia ako takého, ale varovanie pred
posudzovaním diela blížneho bez toho, aby sa človek najprv pozrel na to, čo sám urobil. Energia,
ktorú by sme venovali posudzovaniu diela iného môže byť lepšie využitá, ak sa pozrieme na to, ako
sami pracujeme. Vtedy je možný naozajstný rast.
Do tretice sa slová apoštola sa dajú chápať ako dobrá evanjeliová rada, nielen pre kresťanov:
tam, kde sa človek vo svojej práci riadi (kritickým) skúmaním svojich vlastných výkonov, napokon
k pochvale dôjde. Bude totiž nútený zlepšovať sa a dosahovať kvalitu.
Napokon, Pavol nevylučuje, že dobré dielo dôjde pochvaly aj od iných. Nehovorí to priamo,
pretože jeho zámer v Gal. 6 bol iný, ale ani tomu neprotirečí. Dôjsť pochvaly, potom, čo kriticky
bolo preskúmané a bolo preskúmané sebou samým nie je zlé. Je to prirodzený a dobrý následok,
ktorý má svoje opodstatnenie a poteší každého človeka.
Prenesené do kontextu výročnej správy by sme sa teda mohli riadiť aj Pavlovými slovami
nasledovne: Skúmajme naše spoločné dielo ad intra - pro domo. Nepracujme preto, aby nás iní
chválili. Ale preto, že chceme podávať dobré výsledky, hodné étosu kresťana, príkladné pre iných.
To znamená: bez ohľadu na uznanie a slávu, bez ohľadu na finančný benefit pracovať poctivo,
zodpovedne, čestne, odovzdane a kvalitne. Uspokojme sa s výsledkami, aj keď nás nechvália iní.
Takéto uspokojenie má byť však následkom kritického skúmania vlastných výkonov. Nevenujme sa
zbytočnému posudzovaniu práce kolegov. Takým je vtedy, keď sme sa najprv nevenovali sebe a
vlastnej práci. Toto platí pre zamestnancov i študentov.
Cieľom tejto správy je teda zachytiť pre budúcnosť to, čo bolo vykonané a bolo dosiahnuté.
Hodnotenie nemá za cieľ poukazovať na iných, ale viesť k tomu, aby sme uvažovali spoločne nad
možnosťami zlepšovania, napredovania a budovania v našom kontexte.
Fakulta je živým organizmom, nie mŕtvou organizáciou. Mení sa na základe vnútornej
dynamiky, vyvíja sa podľa vonkajších daností. Zachovala si však umiernenú strednú cestu. V roku
2013, keď sa v spoločenskom kontexte objavovali prejavy radikalizácie politických pomerov,
vyostrovania spoločenských napätí, a pritvrdzovania slovníka v oficiálnych vyhláseniach, sa na
pôde fakulty podarilo zachovať mierny tón a dobrú rovnováhu. Hlas evanjelikov nebude v našej
spoločnosti tak skoro vnímaný ako majoritný a smerodajný. Ale možno ho prirovnať k soli. Stačí ho
málo a jedlo je o poznanie chutnejšie a lepšie, ako bez nej. Zároveň si sami uvedomujeme, že so
soľou treba narábať opatrne a rozumne. Obrazne povedané, môžeme sa pýtať, či sme prispeli tam,
kde bolo treba, a či sme zbytočne neprisýpali tam, kde už treba nebolo. Slová apoštola Pavla teda
nepodceňujme, ale pridŕžajme sa ich nielen pri hodnotení práce v minulom období, ale v našich
aktuálnych úlohách i v období pred nami.
Táto správa podáva prehľad prác za jednotlivé oblasti práce na pôde EBF UK v roku 2013
podľa podkladov predložených spolupracovníkmi fakulty za jednotlivé oblasti s vedomím vďaky za
dosiahnuté výsledky pred Pánom Bohom a ľuďmi.
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1. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ŠTUDENTI
EBF UK v Bratislave je súčasťou Univerzity Komenského, najlepšej a najväčšej univerzity na
Slovensku a stále jej patria najvyššie priečky medzi teologickými fakultami na Slovensku.
V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v novembri 2013 obsadila
tretie miesto spomedzi siedmich teologických fakúlt na Slovensku.
EBF UK v procese akreditácie získala práva na uskutočňovanie celkovo 9 programov vo
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2012/13 – tak ako po
minulé roky – prijímala študentov do všetkých programov a celkový prehľad študijných programov,
na ktoré má fakulta priznané práva je nasledovný:
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Bakalárske štúdium (I. stupeň):
- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, nemeckého
jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky - program uskutočňuje fakulta v spolupráci
s Pedagogickou fakultou UK, 3-ročný študijný program, denná forma štúdia.
- evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, 3-ročný študijný program, denná a externá
forma štúdia.
Spojené magisterské štúdium (I. a II. spojený stupeň):
- evanjelická teológia, 5-ročný študijný program, denná forma.
Magisterské štúdium (II. stupeň):
- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, nemeckého
jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky - program uskutočňuje fakulta v spolupráci
s Pedagogickou fakultou UK, 2-ročný študijný program, denná forma štúdia.
- evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci - 2-ročný študijný program, denná
a externá forma.
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Doktorandské štúdium (III. stupeň):
- evanjelická teológia, 3-ročná denná forma a 5-ročná externá forma.
1.1 Študenti
Záujem o štúdium na EBF UK v Bratislave v bakalárskom, spojenom magisterskom,
magisterskom a doktorandskom stupni štúdia vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých
prišlo na akademický rok 2012/2013 na fakultu 53 (68 v roku 2012), t.j. menej ako vlani.
Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 53 prijatých (61 v roku 2012). Z uvedeného počtu
prijatých sa na štúdium zapísalo 43 študentov. Zápisy prebehli tradične ako po minulé roky počas
prvého a druhého septembrového týždňa.
V bakalárskom (I. stupeň) a spojenom magisterskom štúdiu (I. a II. stupeň spojený) bolo
registrovaných 28 prihlášok, počet prijatých 28. Z uvedeného počtu prijatých študentov sa do
prvého roku štúdia zapísalo 19 študentov. V magisterskom štúdiu (II. stupeň) bolo registrovaných
23 prihlášok, počet prijatých 23, z nich sa zapísali do 1. roka štúdia 22. Záujem o pokračujúce
magisterské štúdium oproti minulému roku mierne vzrástol. V doktorandskom štúdiu (III. stupeň)
boli zaregistrované 2 prihlášky. Počet zúčastnených uchádzačov na prijímacích skúškach, ktoré sa
konali dňa 27. júna 2013, bol dva. V akademickom roku 2012/2013 boli prijatí obidvaja uchádzači,
jeden na denné a jeden na externé doktorandské štúdium. Počty prijatých v tomto stupni štúdia
kopírujú počty z minulého roku.
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Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých a zapísaných
študentov do 1. roka štúdia na fakulte v roku 2013 sú uvedené v tabuľkách č. 1 a č. 2. Celkový
počet študentov na EBF UK v Bratislave v roku 2013 vyjadruje tabuľka č. 3.
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Tabuľka č. 1

Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2013
Počet prihlášok

Počet zúčastn.

Počet
žiadostí Počet zapísaných
*

Počet prijatých

Forma denné

ext spolu denné ext spolu denné

ext

spolu spolu

denné

ext

spolu

Počet

6

6

28

14

5

19

!
!

22

28

-

-

-

22

0

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana
Tabuľka č. 2

Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2013
Počet prihlášok

Počet zúčastn.

Počet prijatých

Počet
žiadostí *

Počet zapísaných

Forma

denné

ext

spolu

denné

ext

spolu

denné

ext

spolu

spolu

denné

ext

spolu

Počet

23

0

23

-

-

-

23

0

23

0

23

0

23

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana
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Tabuľka č. 3

Počty študentov vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2013 k 31. 10. 2013
Bakalársky a spojený magisterský
Spolu

130

!

SR

zahr.

!ext

75

8

9

denné

Magisterský
denné
SR
26

Doktorandský

denné

zahr.

!ext

SR

zahr.

!ext

2

1

7

1

1

Tabuľka č. 4

Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2013 k 31. 10. 2013
Bakalársky a spojený magisterský

Magisterský

Doktorandský

92

29

9

!

Tabuľka č. 5

Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojenom stupni štúdia na EBF UK v r. 2013
k 31. 10. 2013

!!

Denná forma štúdia
1.
stupeň
a spojený stupeň

88

Externá forma štúdia
1.

2. stupeň

spolu

28

111
$4

stupe
ň
a spojený
stupeň

9

!

2. stupeň

spolu

spolu

1

10

121

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v Bratislave v roku 2013 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 2013
Počet študentov v 1., 2. a 3.
stupni VŠ vzdelávania

Priemerný evidenčný počet VŠ učiteľov za rok
2013 (vo fyzických osobách)

Počet študentov na
jedného učiteľa

130

16,6

7,83

!

V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK v Bratislave študovalo spolu v roku 2013
(stav k 31. 10. 2013) 130 študentov. Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných
programov ukazuje nasledujúci graf za roky 2009-2013.

$
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Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov v prvom a druhom stupni
štúdia 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 v Bratislave,
Štatút EBF UK, bez prijímacej skúšky, t.j. na základe predložených dokladov o predchádzajúcom
ukončenom vzdelaní.
S cieľom propagácie štúdia na EBF UK v Bratislave fakulta vydala dotlač plagátov a letákov
s portrétmi študentov a pedagógov s nadpisom: Príď to zažiť! – Teológia nie je strata času. Fakulta
sa taktiež zúčastnila v dňoch 8. až 10. októbra 2013 v AEGON Aréne Národného tenisového centra
v Bratislave veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA, kde zástupcovia fakulty prezentovali vo výstavnom
stánku ponuku študijných programov. Sprievodnou akciou veľtrhu bola tiež prezentácia fakulty
mimo výstavného stánku, v prednáškovom priestore, kde zástupca fakulty formou krátkej
powerpointovej prezentácie informoval o aktuálnych možnostiach štúdia na EBF UK v Bratislave
ako i následnom uplatnení jednotlivých absolventov na trhu práce, o možnosti ubytovania či štúdia
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v zahraničí v rámci programu LLP/Erasmus. Štúdium bolo propagované i formou inzertných
oznamov v EPST, ako i na stránke www.ecav.sk, www.evanjelik.sk, Facebook EBF UK. V rámci
monitoringu tlače sme zaregistrovali celkovo 37 správ o fakulte v tlačených médiách (Správy sú k
dispozícii v knižnici EBF UK).
Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutočnilo v aule UK v Bratislave dňa 23.
septembra 2013.
1.2 Absolventi štúdia
Vysokoškolské štúdium na EBF UK v Bratislave v roku 2013 ukončilo 41 absolventov vo
všetkých stupňoch vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získalo 25, titul „bakalár“ 15
absolventov a akademický titul „philosophiae doctor“ získal 1 absolvent. Z celkového počtu
skončili s vyznamenaním 4 absolventi.
V roku 2013 úspešne ukončilo štúdium na našej fakulte 41 študentov I., II. a III. stupňa
vysokoškolského štúdia, z toho 10 študenti úspešne ukončili svoje štúdium v náhradnom
augustovom termíne, čo je spolu o 1 viac ako v predchádzajúcom roku.
V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium 10
študentov, čo je o 6 študentov menej ako v minulom roku. V bakalárskom študijnom programe
učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii ukončili štúdium 2 študentky a v rovnakom
magisterskom študijnom programe 1 študentka. V programe bakalárskeho štúdia evanjelická
teológia so zameraním na sociálnu pomoc absolvovalo 13 študentov, čo je o 1 menej ako
v predchádzajúcom roku. Taktiež už po štvrtýkrát úspešne ukončili štúdium aj 14 študenti
magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej
pomoci, čo je o 4 študentov viac ako v minulom roku.
Slávnostná promócia absolventov sa uskutočnila 1. júla 2013 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. Tento vývoj sa bude odrážať na počtoch
doktorandov v tom zmysle, že fakulta bude musieť prihliadať na svoje ekonomické možnosti.
Za vynikajúcu diplomovú prácu bola študentke Anne Keťkovej udelená Akademická
pochvala dekana EBF UK spojená s priznaním motivačného štipendia.
Akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého
štúdia absolventovi univerzity bola udelená dvom študentom Anne Keťkovej a Radimovi
Pačmárovi.
Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s udelením motivačného štipendia
bola priznaná študentovi Tomášovi Valašíkovi.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dostala študentka Andrea Sarvašová
Akademickú pochvalu rektora za vzornú reprezentáciu univerzity doma i v zahraničí spojenú
s priznaním jednorazového motivačného štipendia.
Prehľad o počtoch absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí v r. 2013 ukončili
štúdium je uvedený v tabuľke č. 9.
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Tabuľka č. 9

Absolventi EBF UK v r. 2013
Udelený titul

Denné

Externé

Spolu
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Zahraničný z celkového
počtu

Bc.

11

4

15

11

Mgr.

15

10

25

1

PhD.

0

1

1

0

41

!
1.3 Zahraničné vzťahy

V akademickom roku 2012/13 sa na vysokoškolské štúdium na našej fakulte zapísalo 12
študentov zo zahraničia, zo Srbska (8), Slovinska (1), Rumunska (1) a z Českej republiky (2).
V zahraničí bol v roku 2013, v rámci programu celoživotného vzdelávania LLP/ERASMUS,
jeden študent na Evangelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (D. Cielontko).
Využívanie programu ERASMUS nie je stále uspokojivé. Aj napriek úsiliu prodekana pre vedu,
ktorý sa venoval uzatváraniu a obnovovaniu bilaterálnych zmlúv (Praha, Budapešť, Viedeň, Lipsko,
Göttingen, Oslo) sa stále objavuje problém motivovať študentov k využívaniu tohto nástroja.
Spomenúť však treba i rozvoj študijných pobytov, ktoré boli financované iným ako ERASMUS
programom, konkrétne pobyt jedného študenta na Evangelickej teologickej fakulte Univerzity
Karlovej v Prahe prostredníctvom Vyšehradského štipendijného fondu (M. Kováč).
S potešením môžeme skonštatovať zvýšený záujem pedagógov o učiteľskú mobilitu, či už je
to vysielanie učiteľov, alebo ich prijímanie na EBF UK v Bratislave. Dr. Ondrej Prostredník sa
v rámci programu ERASMUS zúčastnil pobytu vo Viedni a Dr. Radoslav Hanus navštívil
partnerskú Evangelickú teologickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Na EBF UK v Bratislave
sme v rámci učiteľskej mobility už po druhýkrát privítali Dr. Ota Halamu, ktorý svoj dvojtýždňový
pobyt na fakulte zavŕšil dňa 27. novembra 2013 v Aule EBF UK pútavou hosťovskou prednáškou
na tému Luterství v českých zemích v rokoch 1519-1622.
Možnosť krátkodobého pobytu pracovníkov UK na základe bilaterálnych dohôd medzi
univerzitami využil Dr. Ľ. Batka, ktorý v októbri absolvoval výskumný pobyt na Univerzite v
Regensburgu a spolupracoval s profesorom Hansom Schwarzom. V rámci mobility
administratívnych pracovníkov/staff mobility for training (STT) sa zúčastnila Mgr. Teodora
Kosturková, tajomníčka fakulty, staff weeku na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen
v Norimbergu.
V nasledujúcom období 2014-2020 vzniká zastrešujúci program „Erasmus Plus“, ktorý
nahradí pôvodný program ERASMUS a spojí pod jednu hlavičku súčasné iniciatívy Programu
celoživotného vzdelávania.
2. RIGORÓZNE KONANIE
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na EBF UK v Bratislave vykonávajú
podľa Smernice dekana EBF UK č. 2/2012, Zásady rigorózneho konania na EBF UK v Bratislave,
schválenej Akademickým senátom EBF UK dňa 18. 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. Smernica dekana EBF UK spresňuje postup pri rigoróznych konaniach
a zjednocuje rozsah požiadaviek na účastníkov rigorózneho konania.
Na rigorózne konanie nebol v akademickom roku 2012/2013 prijatý žiadny uchádzač.
Rigorózne konanie ukončili úspešne v roku 2013 celkovo 2 absolventi, a bol im udelený
titul „ThDr.“ (Riecky, Tkáčová).
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3. HABILITAČNÉ KONANIA
Habilitačné konanie Dr. F. Ábela, začaté dňa 16. augusta 2012 bolo úspešne dokončené v
prvej polovici roka 2013. Habilitačná prednáška s obhajobou prebehla 25. januára. Po hlasovaní vo
VR EBF UK dňa 15. marca rektor UK podpísal dekrét o vymenovaní za docenta dňa 1. mája.
S potešením možno konštatovať, že v roku 2013 boli na fakulte začaté 3 habilitačné
konania:
PhDr. Miloš Klátik, PhD., podal žiadosť o udelenie titulu docent dňa 16. septembra. Do
konca kalendárneho roka boli dodané všetky tri posudky s pozitívnym hodnotením práce.
PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., podala žiadosť o udelenie titulu docent dňa 30. októbra.
Dňa 4. decembra bola Vedeckou radou EBF UK menovaná habilitačná komisia a oponenti
habilitačnej práce.
Mgr. Ľubomír Batka, PhD., podal žiadosť o udelenie titulu docent dňa 2. decembra.
Habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce boli menovaní 4. decembra Vedeckou radou EBF
UK. Do konca kalendárneho roka bola distribuovaná jeho habilitačná práca oponentom na
posúdenie.
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 2013 sa VR EBF UK zišla na
štyroch zasadnutiach (15. marca, 17. mája, 20. septembra a 4. decembra).
Vedecká rada pracovala počas celého roka 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., doc. Mgr. František Ábel, PhD.,
ThDr. Dávid Benka, PhD. (z titulu funkcie prodekana), Mgr. Milan Jurík, PhD. (z titulu funkcie
prodekana), Mgr. Marek Neština, PhD., 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 Schurmann, PhD.
Okrem tradičných bodov programu, ktoré predpisuje Štatút EBF UK sa VR EBF UK
venovala nasledovným dôležitým témam:
•

menovanie komisie a oponentov pre habilitačné konania, ktoré sa začali v r. 2013 (Klátik,
Zaviš, Batka),

•

na každom zasadnutí sa priebežne riešili úlohy súvisiace s komplexnou akreditáciou,

•

schválenie návrhu na udelene titulu docent pre dr. F. Ábela,

•

vymedzenie príbuzných odborov pre odbor 2.1.14 evanjelická teológia.

5. VEDENIE FAKULTY
Vedenie fakulty tvoria dekan, prodekani, predsedníčka akademického senátu a tajomníčka
fakulty. Vedenie sa schádza na pracovných poradách a k mimoriadnym operatívnym poradám.
V júli sa po 5 a pol rokoch práce pre EBF UK pani tajomníčka Teodora Kosturková s
fakultou rozlúčila. K takémuto kroku sa odhodlala z vážnych rodinných dôvodov. Fakulta bude
postrádať jej diplomatické schopnosti a prichádza o pracovníka s čestným a vysokým pracovným
étosom. Za jej lojalitu a obetavú prácu pre fakultu jej patrí úprimná vďaka. Na uvoľnené miesto
tajomníka bol vypísaný konkurz, ktorý prebehol 30. júla 2013. Výberová komisia vybrala kandidáta
Ing. Samuela Lásku, ktorý na miesto nastúpil 12. augusta 2013.
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Stretnutia Vedenia fakulty prebehli: 28. januára, 4. marca, 12. apríla, 13. mája, 3. júna, 7.
júna, 23. októbra.
K najdôležitejším rozhodnutiam, ktoré boli prerokované a pripravené na realizáciu patria:
príprava rozpočtu pre AS EBF UK, nájomné zmluvy, propagácia fakulty, bytné v TD, stravné lístky
pre zamestnancov EBF UK, Pracovný poriadok EBF UK, personálne zmeny na EBF UK, čerpanie
Sociálneho fondu.
Vedenie rozhodlo o riešení stravovania na EBF UK. Keďže nájomná zmluva s firmou Big –
stravovanie vypršala 31. decembra 2012, Vedenie EBF UK viedlo rokovania s predstaviteľmi firmy
(pán Ľudovít Hauptvogel a syn, p. Ľ. Boczek) o úhrade nedoplatkov za nájomné (nájom za
domovnícky byt, ktorý firma užívala do júla 2012) a nedoplatkov za energie. Firma Big –
stravovanie nedokázala platby uhrádzať načas a nedodržiavala ani dohodnuté splátkové kalendáre.
Okrem nezodpovednej platobnej disciplíny firma nedokázala zabezpečiť hygienické štandardy v
priestoroch kuchyne a jedálne.
Fakulta vyšla firme v ústrety, keď predĺžila zmluvu do 18. januára 2013, aby firma mala čas
na presťahovanie prevádzky. V tomto období došlo k nezodpovednému užívaniu priestorov firmou
a devastácii priestoru jedálne, kancelárie a bufetu plesňou na stenách a v podhľadoch. Pri preberaní
priestorov boli náklady na opravu vyčíslené vo výške 4870, 28 eur. P. Hauptvogel odmietol
podpísať preberací protokol pri preberaní priestorov 22. januára 2013 a odmietol prispieť na
odstraňovanie škody akýmkoľvek spôsobom. Stav kuchynského zariadenia nebol spôsobilý na
prevádzku a fakulta po odchode firmy Big - stravovanie nemala funkčnú kuchyňu, ani
gastronomické zariadenie, ako ani vhodné priestory na stravovanie.
Za úspech pri rokovaniach možno považovať to, že nedoplatky za nájom firma predsa
uhradila, hoci až začiatkom mesiaca január 2013. Rozhodnutie o ukončení nájomnej zmluvy možno
považovať za správne, pretože hlavným cieľom firmy Big - stravovanie bola prevádzka produkcie
parených knedlí a buchiet, na čo priestory neboli vhodné a viedlo k vzniku nadmernej vlhkosti v
priestoroch kuchyne a jedálne.
Vedenie viedlo rokovania s firmou Gasttom, dodávateľom stravy pre UK, ktoré neviedli k
úspechu. Pre malý počet stravníkov firma vypovedala zmluvu s EBF UK. Vedenie rokovalo o iných
možnostiach dodávania stravy. Rokovania prebehli s ŠJ Mlynská dolina a došlo k dohode o
dodávke a dovoze strany z tohto stravovacieho zariadenia UK od 2. mája 2013. EBF UK musela
však vyriešiť organizáciu výdaja stravy vytvorením nového pracovného miesta a výberovým
konaním na jeho obsadenie.
6. PEDAGÓGOVIA
Stav vysokoškolských učiteľov k 31. decembru 2013 napĺňalo 15 fyzických osôb, z toho 5
žien, v súhrnnom prepočte 14,16 pracovných úväzkov. Na fakulte pracoval jeden výskumný
pracovník na 100% pracovný úväzok. Po znížení počtu fyzických osôb vysokoškolských učiteľov o
jedného odborného asistenta na 20% a jedného odborného asistenta na 50% úväzok a zvýšení
úväzku jedného docenta na funkčnom mieste profesora na 100% sa znížil počet fyzických osôb
oproti minulému roku o dve osoby a súčet úväzkov vysokoškolských učiteľov v roku 2013 je nižší
oproti roku 2012 o 0,15, čo možno považovať za správnu tendenciu stabilizácie v stave
vysokoškolských učiteľov a v koncentrovaní úväzkov na plné úväzky.
Porovnanie medzi rokmi 2009 a 2011 v parametri počet vysokoškolských učiteľov
poukazuje na to, že fakulta v podstate zachováva svoje výkonnostné ukazovatele pri menšom počte
vysokoškolských učiteľov. Len pre porovnanie, v roku 2009 na fakulte pracovalo v pozícii
vysokoškolských učiteľov 23 fyzických osôb v celkovom súčte úväzkov 17,46.
Dňa 28. júna 2013 prebehlo výberové konanie na obsadenie miesta docenta na KNZ,
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prihlásil sa jeden uchádzač. Konkurz vyhral doc. František Ábel, PhD.
Dňa 12. septembra 2013 úspešne prebehlo výberové konanie na obsadenie miesta profesora
na Kadetre praktickej teológie a Katedre Starej zmluvy a výberové konanie na obsadenie miesta
docenta na Katedre cirkevných dejín. Pre fakultu je prínosom, že vo výberovom konaní uspeli
doterajší profesori: prof. ThDr. J. Filo (Katedra praktickej teológie) a prof. ThDr. J. Bándy (Katedra
Starej zmluzvy). Obsadením miesta docenta doc. ThDr. P. Gažíkom sa vytvorili personálne
predpoklady na obnovenie Katedry cirkevných dejín.
Na fakulte k uvedenému dátumu pôsobili dvaja profesori (Bándy, Filo), traja docenti
(Horňanová, Ábel, Gažík – funkčné miesto profesora), deväť odborných asistentov (Predmerská,
Batka, Benka D., Benka J., Hanus, Jurík, Klátik, Prostredník, Zaviš), jedna asistentka (Juríková)
a jedna lektorka (Feketeová).
Priemerný vek profesorov je 63,18 rokov, docentov 44,92 rokov, odborných asistentov 44,75
rokov a asistentov 35,12 rokov, lektorov 63,35.
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 päť:
- Katedra Starej zmluvy – vedením katedry poverený prof. ThDr. Juraj Bándy,
- Katedra Novej zmluvy – vedením katedry poverený doc. 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 vedeckú činnosť
- Inštitút cirkevnej hudby – vedením poverená doc. Mgr. art. Anna Predmerská, bol v roku 2013
zrušený a pracovníci Inštitútu boli priradení na KPT, kde bolo vytvorené oddelenie cirkevnej hudby.

!

V rámci vnútrouniverzitnej mobility v roku 2013 vyučovali kurzy na Filozofickej fakulte
UK prof. J. Bándy, Dr. M. Zaviš a doc. F. Ábel. Na iných vysokých školách pedagogicky pôsobia
prof. J. Bándy (Reformovaná teologická fakulta Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne) a do
septembra 2013 doc. P. 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 2012/13 a 2013/14
sa pedagogický proces na fakulte riadil podľa odporúčaných študijných plánov. Všetky plánované
kurzy boli odprednášané.
Na pedagogickej porade dňa 16. októbra 2013 vystúpila s prezentáciou o možnostiach
rozvoja elearningovej formy štúdia na UK pani dr. Pišútová z RUK.
Obnovená Katedra CD sa prezentovala na pôde fakulty zorganizovaním fakultného výletu
zameraný na spoznávanie veľkomoravskej histórie. 40 študentov navštívilo slovanské hradište v
Mikulčiciach, kostol sv. Margity Antiochejskej v Kopčanoch, rotundu Sv. Juraja a ev. kostol v
Skalici v odborným výkladom od brata zborového farára ThDr. P. Švehlu, dňa 15. októbra 2013.
Poďakovanie patrí doc. P. Gažíkovi a doktorandke Mgr. M. Poschovej za prípravu výletu.
9. mája zorganizoval prof. J. Filo exkurziu pre študentov EBF UK na Dni diakonie v
Galneukrichen v Rakúsku, za čo mu rovnako patrí poďakovanie.
V roku 2013 sa rozbehli prípravy na komplexnú akreditáciu. Porady garantov sa uskutočnili:
12. apríla, 18. októbra, 25. októbra, 5. novembra, 6. novembra, 2. decembra, 18. decembra. Cieľom
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bola revízia študijných plánov.
8. VEDA A VÝSKUM
Pôsobenie fakulty v oblasti vedy a výskumu sa dialo predovšetkým skrze autorskú prácu na
publikáciách a príprava grantových žiadostí, ako i organizovaním vedeckých konferencií.
8.1 Granty
V roku 2013 na fakulte prebiehala práca na nasledovných grantoch:
Grant zameraný na prevenciu xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi, financovaný
Úradom vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Názov
projektu: „Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi” LP/2012/82. Hlavný riešiteľ:
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. Zástupca hlavného riešiteľa: doc. Mgr. František Ábel,
PhD. Spoluriešitelia: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, Mgr. Ľubomír Batka, PhD., Mgr. Lucia
Grešková, PhD., prof. ThDr. Július Filo, Mgr. Marek Neština, PhD., Mgr. Andrea Poloková, ThDr.
Jerguš Olejár, PhD., PhDr. Michal Vašečka, PhD., Mgr. Aleš Weiss, PhD.
Grant bol financovaný Úradom vlády SR z programu: Podpora a ochrana ľudských práv
a slobôd LP 2012. Celkový objem finančných prostriedkov získaných na projekt bol 20.000 eur
Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k odbúraniu antisemitských a xenofóbnych stereotypov
zdôvodňovaných nesprávnou interpretáciou biblických textov v prostredí cirkvi, pričom dlhodobým
dopadom a vplyvom je zmena postojov voči veriacim iných náboženstiev smerom k ich akceptácii
v kultúrnom prostredí Slovenska.
Hmatateľným výsledkom bola monografia s názvom „Cudzie nechceme, svoje si nedáme?
Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi“ použitím štandardných
výskumných postupov zhromaždila, analyzovala a rozširuje objektívne a porovnateľné informácie
o postojoch obyvateľov Slovenskej republiky k etnickým a náboženským menšinám so špeciálnym
zreteľom na prepojenie antisemitských a xenofóbnych postojov zdôvodňovaných náboženskými
textami; monografia v interdisciplinárnej spolupráci sociológov, politológov, religionistov,
historikov a teológov prináša nové poznatky v oblasti prístupu k náboženským textom a ich
interpretácii. Publikácia bola spolu s informačným letákom o projekte zaslaná v počte 400 ks na
farské úrady ECAV, na ústredia registrovaných cirkví a náboženských spoločností v SR, na
teologické fakulty v SR, na cirkevné školy zriadené ECAV v SR.
Realizačný tím projektu uskutočnil 3 popularizačné panelové diskusie: dňa 13. marca
v priestoroch EBF UK pre študentov cirkevných škôl v Bratislave a okolí a pre pracovníkov cirkví
z Bratislavského regiónu. Dňa 25. marca v priestoroch Evanjelického gymnázia Tisovec a 13.
decembra v priestoroch Evanjelického gymnázia Liptovský Mikuláš.
Pracovníci fakulty sa v roku 2012 podieľali na riešení 2 grantov VEGA. Išlo o Projekt
VEGA 1/0369/11 „Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu“ pod
vedením doc. ThDr. Sidonie Horňanovej, PhD. Výsledkom bola publikácia „Eschatologické
predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu: pešere, mesiašske a mystické
texty.”
Projekt VEGA 1/0963/11 s názvom „Možnosť jednotného postoja evanjelickej etiky v otázke
interrupcií“ pod vedením Mgr. Ľ. Batku, PhD, v spolupráci s kolegami Dr. Zaviš a Dr. Neštinom.
Fakulta prijala zahraničný grant od Herritage Institute, USA s názvom: „Resource
Management from a Theological Point of View.” Workshop vrámci riešenia grantu prebehol na
stretnutí s pani biskupkou W. Kucharek 17. decembra. Účastníci sa naučili stratégiu hľadania
zdrojov a možností ako i spôsobom pozitívneho uvažovania pri rozvoji fundraisingovej stratégie.
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Veľký zahraničný grant získala fakulta v spolupráci s viacerými inštitúciami v zahraničí od
Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig č. 13412 0632 vo výške 14 400
eur. Za fakultu na grante spolupracuje prof. J. Filo a názov grantu znie: „Učiace sa partnerstvá”.
Grant sa venuje téme sociálnej interakcie ľudí rôznych náboženstiev prostredníctvom
interkulturálnej a medzináboženskej spolupráce v oblasti pastorálneho poradenstva 2013-2015.
Štyria doktorandi fakulty sa uchádzali o Grant UK (Benkova, Biela, Panuška, Poschová).
Napokon grant UK/568/2013 „Teologická analýza rodovej rovnosti a rodovej spravodlivosti”
získala Mgr. A. Biela a grant UK/616/2013 „Aktuálne problémy hospodárskej a ekonomickej etiky z
pohľadu predstaviteľov modernej protestantskej sociálnej etiky a politickej teológie” Mgr. Š.
Panuška. Pozitívne je, že v roku 2013 bolo podaných až 6 žiadostí o „baby granty” spomedzi
doktorandov EBF UK!
V minulom roku podal‘ pracovníci Katedry cirkevných dejín (doc. Tkáčiková, Dr. Hanus)
žiadosť o grant APVV „Konfesionalizmus v Uhorsku v 17. a 18. storočí“. Grant nebol schválený.
8.2 Konferencie
Dňa 14. mája 2013 sa na RUK organizovala 2. konferencia doktorandov UK „Spájame
vedomosti, invenciu a vedu 2013”. Za EBF UK vystúpili s prednáškami: Mgr. J. Badura a ThDr. M.
Ševčíková.
Vrcholom medzinárodnej vedeckej práce na fakulte bola konferencia Vedeckej spoločnosti
pre teológiu organizovanej v spolupráci s našou fakultou na tému: „Sekularita a autorita Písma” v
dňoch 9.-11. septembra. Je pre našu fakultu veľkou cťou, že Vedeniu EBF UK podarilo presvedčiť
predstavenstvo Spoločnosti, ktoré pozvanie po zvážení prijalo. Rovnako je to veľkou cťou, že
môžeme participovať na dianí v oblasti európskej vedeckej teológie. Téma konferencie bola
zaujímavá a dôležitá, vybraná s ohľadom na oslavy 500. výročia reformácie vo Wittenbergu.
Sympózium prebiehalo pod záštitou predsedu spoločnosti prof. Michaela Meyer-Blancka,
pôsobiaceho na Evanjelickej bohosloveckej fakulte na univerzite v Bonne, SRN. Prodekan Dr. D.
Benka prispel prednáškou v pléne na tému „Polyphonie des Textes und Autorität der Schrift”, na
ktorú mal pripravený koreferát prof. J. Klein z Bernu, a Dr. Ľ. Batka koreferátom k prednáške prof.
W. Engemanna z Viedne. Výstup z konferencie bude publikovaný vo vydavateľstve Evangelische
Verlagsanstalt. Ďalší prednášatelia boli prof. Dr. Friedhelm Hartenstein, Mníchov, prof. Dr.
Wolfram Kinzig, Bonn, prof. Dr. Wilfried Engemann, Viedeň, prof. Dr. Hans Weder, Zürich, Doc.
Jan Roskovec, Praha, prof. Dr. Gräb-Schmidt, Tübingen. 9. septembra boli účastníci sympózia
prijatí rektorom UK, prof. K. Mičietom v rektorskej sieni UK s krátkym pozdravom a predstavením
UK. Za organizáciu patrí vďaka pani tajomníčke T. Kosturkovej, a Vedeniu EBF UK. Správa o
priebehu a výsledkoch konferencie sa objavila v RTVS, SRO i v tlači.
8.3 Publikačná činnosť
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.
Celková publikačná činnosť fakulty za rok 2013 pozostávala z 94 publikácií, ktoré možno
rozdeliť do 20 kategórií. Najpočetnejšou kategóriou v tomto roku boli okrem množiny GII odborné
práce v domácich nekarentovaných časopisoch (BDF - 17) a recenzie v časopisoch a zborníkoch
(EDI - 10). Potešujúce sú publikácie vedeckých monografií, z toho jedna v zahraničnom
vydavateľstve (Zaviš) a 2 v domácich vydavateľstvách (Horňanová a Zaviš) Jedna práca bola
zverejnená v karentovaných časopisoch (Neština). Celkovú publikačnú činnosť fakulty znázorňuje
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tabuľka:
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Kategória podľa
EviPub

Metodika
Váha
MŠ

Počet

AAA

1 A1

Vedecké monografie vydané v zahraničných
1 vydavateľstvách

AAB

2 A1

Vedecké monografie vydané v domácich
1 vydavateľstvách

ABC

1 A1

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
0,2 zahraničných vydavateľstvách

ABD

5 A1

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
0,2 domácich vydavateľstvách

ADD

1 B

5 Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADF

6 C

Vedecké práce v domácich nekarentovaných
1 časopisoch

AED

9 C

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
2 zborníkoch, monografiách

AFC

4 C

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
5 konferenciách

AFD

3 C

Publikované príspevky na domácich vedeckých
2 konferenciách

BAB

1 A2

Odborné knižné publikácie vydané v domácich
vydavateľstvách

BCB

3 A2

Učebnice pre základné a stredné školy

BCI

1 A2

1 Skriptá a učebné texty

BDE

4 C

Odborné práce v zahraničných nekarentovaných
1 časopisoch

BDF

17 C

Odborné práce v domácich nekarentovaných
1 časopisoch

BEE

2

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF

1

Odborné práce v domácich nerecenzovaných
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

EDI

10

FAI

5 A2

GHG

2

GII

16

Spolu

94

Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie,
1 encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný
prístup
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno
zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

!
!
!
!
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Porovnanie Publikačnej činnosti podľa kategórií MŠ SR:
Porovnanie podľa rokov a definície skupín MŠ SR
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupina A1

1

0

2

0

5

4

9

Skupina A2

2

7

6

6

8

6

10

Skupina B

0

1

0

0

1

2

1

Skupina C

42

75

54

70

41

64

43

Spolu

45

83

62

76

55

76

63

Kategória

!

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 sa potvrdzuje
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. Prejavilo sa to i v roku 2013 v absolútnych číslach, keď sme zaznamenali
celkový pokles v zmysle jednotlivých publikácií oproti minulému roku zo 76 na 63. Podobne to
vyzerá čiastkovo i v kategórii C ministerskej metodiky. Významným pozitívom však je vyšší počet
publikácií charakteru vedeckej monografie alebo kapitol vo vedeckej monografii. V posledných
troch rokoch tu zaznamenávame nárast a tento nárast je v roku 2013 povšimnutiahodný a významný
aj v porovnaní s rokom 2012. Skupina A2 sa od roku 2008 pohybuje medzi 6-8 položkami, v roku
2013 bolo aj v tejto kategórii ministerskej metodiky uverejnených najviac publikačných jednotiek
od roku 2007. Jedna vedecká stať bola v roku 2013 publikovaná aj v domácom karentovanom
časopise.
Tri najvýznamnejšie publikácie sú:

!

- AAA: Zaviš, Monika [UKOEBKT] (100%) : Zdravlje i bolest u okviru srednjovekovne
koegzistencije teologije i medicine. - 1. vyd. - Novi Sad : Protestantski teološki fakultet, 2013. 261s.
- AAB: Zaviš, Monika [UKOEBKT] (100%): Paradigma osobnosti kresťanského učiteľa v
minulosti a dnes. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - 139 s. ISBN
978-80-223-3218-7
- AAB: Horňanová, Sidonia 74% [8,30 AH] - Bándy, Juraj 13% [1,52AH] - Benka, Dávid 13%
[1,44 AH]: Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu :
pešere, mesiašske a mystické texty. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - 186 s.
Lit.: 117 zázn. ISBN 978-80-88827-48-1

!

Ďalším merateľným kritériom je počet ohlasov podľa kategórií publikačnej činnosti. V roku
2013 bolo citovaných celkovo 25 publikačných výstupov podľa viacerých kategórií.
Najcitovanejšími prácami sú vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, z ktorých až
sedem získalo ohlas. Ohlasy vo väčšej miere získavajú aj kategórie Vysokoškolské učebnice
a Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.

!
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Kategória podľa
EviPub

Počet

Názov kategórie

AAA

1 Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAB

7 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABC

1 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACB

4 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ADE

1 Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

AFC

2 Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFD

4 Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

BDF

1 Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BEE

2 Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)

FAI

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

Spolu

!

25

!

Celkový počet ohlasov na publikačné výstupy vedeckých a vedecko-pedagogických
pracovníkov EBF UK bolo 29, z toho v 13 prípadoch išlo o citácie v domácich publikáciách
neregistrovaných v citačných indexoch a v 8 prípadoch o citácie v zahraničných publikáciách.
Zaregistrované bolo tiež 8 recenzií našich prác, z toho 5 v zahraničí a 3 doma.
Najcitovanejšími autormi za rok 2013 boli na základe aktuálneho stavu evidencie
publikačnej činnosti Dr. M. Zaviš s desiatimi ohlasmi, doc. F. Ábel so šiestimi ohlasmi. Za nimi
nasledujú doc. S. Horňanová s piatimi ohlasmi.

!

Kategória podľa
EviPub
o3
o4

Počet

Názov kategórie
8 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

13 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

o5

5 Recenzie v zahraničných publikáciách

o6

3 Recenzie v domácich publikáciách

Spolu

29

!
!

V súvislosti s publikačnou činnosťou fakulty a jej hodnotením je však potrebné ešte nastoliť
jednu otázku. Publikačnú činnosť pracovníkov je možné hodnoť a analyzovať z viacerých hľadísk
a metodík. Obzvlášť markantné to je v kontexte s prebiehajúcou komplexnou akreditáciou. Kritériá,
podľa ktorých hodnotí publikačnú činnosť Akreditačná komisia, a metodika, podľa ktorej dochádza
k prerozdeleniu štátnej dotácie z pohľadu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky je vo viacerých aspektoch iná. Niektoré kategórie, ktoré sú z hľadiska dotácie hodnotené
vysoko (napr. vysokoškolské učebnice), z pohľadu akreditačných kritérií nehrajú významnú úlohu.
Na charakter publikačnej činnosti má nesporne vplyv kritériá habilitačných a inauguračných
konaní, ktoré môžu znovu uprednostňovať inú štruktúru publikačných kategórií. Vzhľadom na malý
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počet vedecko-pedagogických pracovníkov EBF UK táto publikačná činnosť nie je v porovnaní
s veľkými fakultami taká široká, aby mohla ľahko a rýchlo mohla kompenzovať a vnútorne
vyrovnávať vplyv viacerých simultánne aplikovaných a neraz sa meniacich metodík. Zo
strednodobého hľadiska by bolo preto potrebné uvažovať o publikačnej stratégii fakulty ako celku,
na čo však treba dosiahnuť všeobecný konsenzus v potrebe takejto stratégie medzi kolegami.
8.4 Hosťovské prednášky
Dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli hosťovské prednášky. Celkovo ich fakulta
v roku 2013 zorganizovala 11, teda o 3 viac ako v roku 2012. Konali sa predovšetkým v stredu
popoludní o 13:00 hod:

!

•

13. marca: prof. ThDr. W. Engemann, EFT Univerzita Viedeň, „Lebensgefühl und
Glaubenskultur”

•

20. marca: Dr. Tamás Béres, Ev. teol. univerzita v Budapešti, „Trvalo urdržateľný rozvoj z
hľadiska teológie stvorenia”

•

10. apríla: prof. ThDr. Martin Tamcke, Dr.h.c. Georg-August Univerzita v Göttingene,
„Arabská jar“ a jej dopad pre kresťanov v Oriente”

•

17. apríla: Mgr. Michal Kšiňan, PhD., MAS, Historický ústav SAV, „Štefánikov vzťah ku
kresťanstvu a jeho premeny”

•

24. apríla: Dr. Marek Říčan, Teologický referent ECAV v Sliezsku, „Biblickosť, kristológia
a metaforika modlitieb Phialy odoramentorum J. Tranovského”

•

2. mája: doc. P. Hinlicky, Roanoke College: „Pastor Theologians and Philosophy”

•

2. októbra: Ing. Igor Rintel, Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na
Slovensku, „Čo nás spája, čo nás rozdeľuje. Evanjelici a židia od Luthera cez holokaust po
súčasnosť”

•

23. októbra: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD., Vedúci katedry teológie a katechetiky
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, „Teológia pohrebných kázní”

•

6. novembra: Rev. Miriam Schmidt, Bratislava Int. Church: „Liturgy in Church Life”

•

20. novembra: MUDr. Michaela Kostičová, PhD. MPH, Ústav sociálneho lekárstva
a lekárskej etiky, LF UK, spolu s hosťom, členom klubu abstinentov: „Závislosť ako
sociálny a medicínsky problém (alkoholizmus)”

•

27. novembra: Dr. Ota Halama, ETF UK v Prahe, „Lutherství v českých zemích
1519-1622”.

8.5. Hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry 2013
V roku 2013 došlo k zmene postavenia v rebríčku fakulty v hodnotení ARRA. V roku 2013
ARRA čiastočne modifikovala metodiku na počítanie výkonov vo vede. Súhrnne možno povedať,
že najlepší výsledok fakulta dosiahla v ukazovateľoch atraktivity štúdia (študenti, ktorí sa hlásia na
štúdium, sa aj zapíšu), v publikačnej činnosti doktorandov a v kvalite doktorandov, v získavaní
grantov KEGA, VEGA a APVV.
Veľmi dobrý výkon fakulta podala v podiele zahraničných študentov, v podiele študentov
vysielaných do zahraničia a v počte doktorandov skončených v riadnej dĺžke štúdia. Priemerný
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výkon fakulta dosiahla v počte študentov na učiteľa, kde nedosahuje nižší počet študentov na
učiteľa v porovnaní s inými fakultami, rovnako v počte študentov na profesora a docenta. Otázne je
kritérium citovania doktorandov, ktoré ale ARRA zohľadňuje. Analýza ďalej ukazuje, že podľa
kritérií ARRA je výkon fakulty podpriemerný v citáciách na tvorivého pracovníka a v pomere počtu
denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa. Najslabšie sa fakulta umiestnila v
otázke počtu prihlásených k plánu prijatých.
Na získanie lepšieho miesta treba podporiť habilitácie a inaugurácie pedagógov, zvýšiť
učiteľov s PhD., teda znížiť počet učiacich magistrov a lektorov. V publikačnej činnosti je potrebné
zlepšovať a podporovať publikačnú činnosť všetkých pracovníkov, a uvažovať o tom, ako zväčšiť
počet citácií na jedného doktoranda. Formálna úprava sa dá vykonať upravením pomeru počtu
prihlásených na štúdium k plánu o očakávaných prihláškach. Celkový rozdiel k prvej fakulte sú 2
body, takže fakulta je stále v stave prvé miesto opätovne získať.
8.6 Iná vedecká a odborná práca pedagógov EBF UK
Členstvo v redakčných radách

!

!

•

Predseda Redakčnej rady v Testimonia theologica (D. Benka),

•

šéfredaktor odborného časopisu Cirkevné listy (Prostredník),

•

zástupca šéfredaktora odborného časopisu Cirkevné listy (Ábel),

•

Testimonia Teologica (Prostredník),

•

Naša Univerzita (D. Benka, Gažík),

•

Teologicky časopis. Fórum pre kresťanský dialóg, TF TU v Trnave (Horňanová),

•

Misiologické info, ktorý vydáva Stredoevropské centrum misijných studií, Praha (Jurík),

•

Axis Mundi (Zaviš),

•

Rozmer (Zaviš).
Členstvo vo vedeckých radách iných inštitúcií

•

VR Reformovanej teologickej fakulty UJS v Komárne (Bándy),

•

VR Teologickej fakulty Husitskej teologickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe (Filo),

•

VR FHV Žilinskej univerzity (Gažík),
Členstvo v grémiách ECAV

•

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku (Bándy, D. Benka, Jurík, Horňanová, Batka),

•

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku (Juríková predsedníčka,
Predmerská člen),

•

Komisia pre kaplánske skúšky (J. Benka, Predmerská),

•

Komisia pre farárske skúšky ECAV (Predmerská).
Zahraničné inštitúcie

•

Medzinárodná konferencia „Councel on Christian Approaches to Defence and
Disarmament“, USA (Ábel),
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•

Wissenschatfliche Gesellschaft fűr Theologie, SRN (Bándy),

•

Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (Bándy),

•

Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum, LEKKJ, SRN (Bándy, D.
Benka),

•

Luther Akademie Ratzeburg – Sondershausen, SRN (Batka),

•

Komisia Church and Society pri Konferencii európskych cirkví, Brussel (Batka),

•

Kuratórium Lőhe Forschungsinstitut, Neuendetelsau, SRN (Filo),

•

Výkonný výbor SIPCC, Düsseldorf, SRN (Filo).
Vedecké a odborné inštitúcie

•

Agentúra pre podporu výskumu a vývoja, APVV (Bándy),

•

Etická komisia pri MZ SR (Batka),

•

Komisia SBS pre revíziu ekumenického prekladu Biblie (Horňanová, D. Benka),

•

Prezídium Matice Slovenskej (Filo),

•

Poradný zbor pre kresťanské tradície NOC (2011-2014) (Filo),

•

Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave (Gažík),

•

Grantová komisia VEGA (Horňanová),

•

Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku (Horňanová),

•

Ústredná predmetová komisia pre predmet Náboženská výchova v Štátnom pedagogickom
ústave v Bratislave (Jurík).

!

Na SPK a Teologickej konferencii ECAV na Slovensku a ďalšej „cirkevnej pôde“
prednášali: Ábel, Batka, D. Benka, Filo, Hanus, Horňanová, Prostredník, Zaviš.
Významnejšie prednášky v zahraničí: Bándy (22. augusta, Debrecén), Batka (21.-23.
februára Univerzita Jena, 21.-28. marec, Teologická konferencia SLZ, Eisenach, SRN, 19.-21.
apríla, Komisia pre Cirkev a spoločnosť, KEK, Brussel), Jurík (22.-24. novembra, Franfurkt a. M.),
Prostredník (9. apríla, Viedeň; 25.-30. augusta Belehrad; 19.-21. septembra, Nemecko), Neština
(27.-28. mája, Praha), Zaviš (Praha- AWHP, Brno- MMK).
Vo verejnoprávnych médiách vystupovali: Batka, Feketeová, Juríková, Prostredník,
Predmerská.
Vyzdvihnúť treba prácu Komisie pre revíziu slovenského ekumenického prekladu Biblie,
ktorá sa od. 27. septembra pravidelne stretávala k práci na revízii textu Starej zmluvy. Práce viedla
doc. S. Horňanová, a spolupracoval Dr. D. Benka. Za zmienku stojí skutočnosť, že pracovná
skupina využívala aj internetové konferenčné možnosti cez program Skype.
9. INÉ PODUJATIA
Ku základným povinnostiam dekana patrí:
•

účasť na Kolégiu rektora UK (11. februára; 18. februára; 10. júna; 7. októbra /zast. prodekan
Dr. M. Jurík/). Výjazdové kolégium rektora vo Valčianskej doline v dňoch 27.-29.
novembra,

•

VR UK (11. februára; 15. apríla; 10. júna; 14. októbra; 28. októbra),
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•

účasť na slávnostných promóciách PhD. a účasť na slávnostných promóciách rigoróznych
konaní (1. marca /zast. prodekan Dr. M. Jurík/; 14. júna),

•

účasť na slávnostiach UK: Slávnostné zhromaždenie AO UK pri príležitosti akademického
roka 2013/2014 dňa 23. septembra,

•

predkladanie správy dekana za rok 2012 (za obdobie od 1. januára - 31. decembra 2012),
ktorá bola predložená AO EBF UK dňa 27. februára 2013,

•

účasť na zasadnutí Správnej rady Fondu EBF UK (17. januára; 11. marca),

•

účasť na slávnostných Službách Božích, ako reprezentácia fakulty, alebo ako kazateľ (13.
februára na EFB UK; 7. júla - prijatie delegácie rektorov univerzít a dekanov teologických
fakúlt z Južnej Kórey (spolu s prof. Kiššom prof. Filom, Dr. Prostredníkom, Dr. Benkom);
27. júla - Ordinácia novokňazov vo Vranove nad Topľou; 8. septembra - Služby Božie vo
Veľkom Grobe, za účasti gen. biskupa, ministra školstva a rektora UK; 22. septembra - Veni
Sancte vo Veľkom kostole v Bratislave; 6. novembra - EBF UK),

•

Rozhlasové vystúpenie v diskusii na okruhu SR 1, relácia Pod Pyramídou 25. decembra; na
okruhu Rádio Devín 27. decembra diskusia na tému „Moc slova”,

•

Významnejšie pracovné stretnutia dekana 19. januára - pracovný aktív ECAV na tému
Diakonia. Príspevok na tému: „Účasť EBF UK na výchove pracovníkov diakonie”; 9. apríla
- stretnutie so Študentskou časťou AS EBF UK a študentami EBF UK na tému akreditácie
2014; 23. mája - pozdrav a privítanie na medzinárodnej konferencii Luteránskej európskej
komisie pre cirkev a judaizmus v Bratislave; 22. augusta - prednáška o ECAV na Slovensku
pre International Trainee Program ELCA; 27.-29. septembra - Oslavy 20. výročia ECAV v
ČR, prednáška „Fenomén nekonfesijnosti a sekularizmu ako výzva pre cirkev”; 14. októbra Stretnutie s delegáciou Spoločenstva žien pri GAW v dekanáte Kassel, SRN a študentiek
EBF UK a spoločná večera; 17. októbra Príhovor na ekumenickej slávnosti pri odhalení
pamätníka humanizmu na LF UK; 15. novembra - Slávnostné zasadnutie VR UK - udelenie
Zlatej medaily UK prezidentovi Singapurskej republiky; 27. novembra - Dištriktuálna
pastorálna konferencia ZD, aktívna účasť v pléne.

!

Dekanské voľno udelil dekan na dni: 2. apríla a 4. novembra.

!

Dekan EBF UK predkladá Správu o EBF UK na Synode ECAV na Slovensku. Vzhľadom na
to, že dekan bol so skupinou doktorandov na študijnom pobyte v Štrasburgu, na synode fakultu
zastupoval prodekan Dr. M. Jurík. Prodekan Jurík v diskusii k návrhu uznesenia o zriadení
Evanjelickej akadémie zdôraznil, že rozhodnutie o zriadení Evanjelickej akadémie nebolo
konzultované s Vedením EBF UK, ako bolo prezentované. Z uvedeného dôvodu predložil návrh
uznesenia synody, v zmysle ktorého by Evanjelická cirkev mala vypísať súbeh na vytvorenie
projektu Evanjelickej akadémie, do prípravy ktorého by sa mohli prihlásiť a zapojiť vzdelávacie
inštitúcie, ktoré už v Evanjelickej cirkvi a.v. existujú, pôsobia a v teologickom vzdelávaní už
majú skúsenosti. Uznesenie, navrhnuté prodekanom EBF UK Dr. Juríkom nebolo prijaté, Synoda
ECAV zámer založenia Evanjelickej akadémie schválila. Generálny biskup Dr. M. Klátik
následne členov synody informoval, že pri kreovaní Evanjelickej akadémie nebude fakulta obídená
a počíta so zapojením pedagógov EBF UK do práce akadémie.
Po Službách Božích dňa 18. decembra boli pri spomienke na Medzinárodný deň študentov
a Deň boja za demokraciu v aule EBF UK bratom gen. biskupom ECAV na Slovensku odovzdané
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vybraným najlepším študentom ECAV 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).
Dekan s prodekanmi navrhol prof. J. Bándyho na udelenie akademickej pochvaly rektora
UK pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva, ktoré sa udeľovalo 12. novembra 2013.
Kolegov a študentov hlboko dotkla správa o nečakanom úmrtí doc. ThDr. Jána Greša v 1.
pôstnu nedeľu, 17. februára vo veku 79 rokov. Na pohrebnej rozlúčke vo Veľkom kostole v
Bratislave dňa 23. februára boli prítomní členovia VR EBF UK, AS EBF UK i Akademickej obce
EBF UK. Smútočný pozdrav za fakultu predniesol prof. ThDr. J. Filo. Za partnerskú ETF UK v
Prahe sa pohrebu zúčastnil dekan doc. J. Halama, ThD.
20. júna bol Univerzitou Mateja Bela, na základe návrhu Pedagogickej fakulty UMB,
udelený čestný doktorát prof. ThDr. Igorovi Kiššovi. Na slávnosti sa zúčastnil prodekan pre vedu
Dr. D. Benka a ďalší kolegovia EBF UK.
Zaregistrovali sme udelenie ceny Ľudovíta Šenšela doc. Davidovi Danielovi, A.B., M.A., M.
Div. hlavnému riešiteľovi projektu VEGA „História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.”, ktorej
výsledkom bol „Historický atlas, ECAV na Slovensku”. Fakulta prijala poďakovanie za dobrú
spoluprácu od vedúcej autorského kolektívu: doc. RNDr. Dagmar Kusendovej, CSc.
10. ZAHRANIČNÉ KONTAKTY FAKULTY
Na pôde EBF UK sa v dňoch 19.-20. marca uskutočnila návšteva kolegov z Evanjelickej
teologickej univerzity v Budapešti. Cieľom návštevy bola výmena informácií o prebiehajúcej
teologickej práci na našich teologických inštitúciách. Predstavitelia fakúlt sa dohodli na ďalšom
pokračovaní spolupráce v ďalšom roku, formou prípravy výmennej návštevy našich študentov so
zámerom spoznania spoločných cirkevných dejín a súčasného života evanjelických cirkví v oboch
krajinách. Delegáciu viedol rektor univerzity prof. ThDr. Lajos Szabó s manželkou Mariannou
Szabó. Docent Tamás Béres, vedúci Katedy systematickej teológie akademickej obci predniesol
hosťovskú prednášku na tému: „Stvorenie, ospravedlnenie a udržateľný rast.“ Podľa slov
prednášateľa je možné hovoriť o udržateľnom raste len tam, kde človek získava perspektívu života
cez Božie ospravedlnenie. Nový človek nadobudne nový estetický a etický postoj ku svetu a životu.
Na akademických Službách Božích zvesťou slova Božieho poslúžil doktor András Korány na text
Mt. 20, 17-20. Dr. A. Korány je študentským farárom na teologickej univerzite a pôsobí ako
pedagóg na Katedre cirkevných dejín. Rektor univerzity L. Szabó informoval o možnostiach štúdia
v anglickom jazyku a o aktuálnej situácii na luteránskej alma mater v Maďarsku.
Spomenúť treba návštevu Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, v
dňoch 25.-26. mája, traja pedagógovia EBF UK (Ábel, Neština, Batka) a dve doktorandky (Biela,
Benkova). Po spoločnom programe s kolegami z ETF UK sa zástupcovia EBF UK prezentovali
prednáškami „Konflikt univerzálneho s partikulárnym v kontexte Pavlovho teologického
myslenia” (Ábel), „Môžeme porozumieť iným kultúram?” (Neština), „Jedine vierou?
Hermeneutický problém v Lutherovom preklade Rim 3,28” (Batka).
Fakultu počas roka navštívili aj iné významné osobnosti zo zahraničia: prof. Ferdinand
Klein z Nemecka a biskupka Synody Sion ELCA v USA Wilma Kucharek 3.-13. júla a 16.-23.
decembra.
Ekumenický seminár na Ekumenickom inštitúte v Štrasburgu: na základe pozvania
profesora Theodora Dietera, riaditeľa Ekumenického inštitútu SLZ v Štrasburgu sa v dňoch 23.-30.
júna zúčastnila skupina evanjelických, katolíckych a starokatolíckych doktorandov a študentov na
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intenzívnom pracovnom seminári v sídle inštitútu v Štrasburgu. Za EBF UK sa seminára zúčastnili:
Adriana Biela, Anna-Maria Benkova, Michaela Poschová, Štefan Panuška, Martin Kováč, za
Rímskokatolícku Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu UK Martin Mihálik, za Teologickú fakultu
Trnavskej univerzity Marek Heczei. Skupinu viedol dekan Batka. Téma seminára sa venovala
spomienke a oslave 500. výročia reformácie v roku 2017. Účastníci seminára podrobne preštudovali
„Spoločné vyhlásenie o ospravedlnení“ a hovorili o jeho recepcii na Slovensku. Druhým dôležitým
bodom bolo intenzívne štúdium správy „Od konfliktu ku komúnii“, ktorý vydala Evanjelická
a Rímsko-katolícka komisia pre jednotu a SLZ. Táto jedinečná možnosť pre slovenských
doktorandov z rôznych oblastí teologického bádania smerovala k tomu, aby sa spomienka a oslava
500. výročia reformácie nestala príležitosťou na utvrdzovanie rozdelenia medzi cirkvami, ale
naopak, bola príležitosťou na historicky prvú spoločnú ekumenickú oslavu medzi cirkvami. Cestou
so Štrasburgu skupina navštívila aj Koncentračný tábor vo Flossenbürgu, kde bol popravený
evanjelický teológ Dietrich Bonhoeffer, ďalej Evanjelickú teologickú fakultu v Štrasburgu,
humanistickú knižnicu Beatusa Rhenanusa v Selestade, známy Isenheimský oltár v Colmare,
múzem alsaského osvietenca J. F. Oberlina vo Waldersbachu, zasadnutie v Európskom parlamente,
miesto prednesenia Augsburského vierovyznania v Augsburgu, ako i kostol Sv. Anny v Augsburgu,
kde bolo Spoločné vyhlásenie o ospravedlnení podpísané. Vďaka za finančnú podporu seminára
patrí Ekumenickému inštitútu a cirkevným zborom EKD v Ettlingene a Backnangu v Nemecku.
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Letná teologická akadémia 2013 prebehla po ročnej prestávke v dňoch 1.-5. júla pod
vedením prof. Klausa Detleva Schultza na tému: „Mission from the Cross”. Prof. Shultz sa narodil
v rodine misionára v Južnej Afrike a pôsobil aj sám ako misionár v Bottswane. Od roku 1998
vyučoval na viacerých teologických fakultách ako profesor konfesionálnej teológie a misiológie v
Afrike, Ázii a na domovskej fakulte Concordia seminary, Fort Wayne. Na LTA 2013 sa zúčastnili
študenti z EBF UK, ETF UK v Prahe a EHTF UK v Prahe, spolu 25 študentov. O LTA vyšla správa
v EPST dňa 24. júla 2013.
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5.-6. júla sa v spolupráci so Slovenskou synodou Sion uskutočnilo stretnutie absolventov
letných stáží v ev. zboroch ELCA v USA a účastníkov študijných pobytov na teologických
seminároch v USA. Seminár poctila účasťou pani biskupka Wilma Kucharek. Počas 20 rokov
výmenných pobytov od roku 1991 sa vďaka pomoci Synody Sion a zahraničnému grantu Slovak
Herritage Institute uskutočnilo 130 pobytov, z toho 113 osôb. Na stretnutí, ktorého cieľom bolo
reflektovať zážitky, skúsenosti ale i vplyv, ktorý pobyt zanechal na osobnej rovine, sa zúčastnilo 35
účastníkov. Hlavným cieľom bolo formulovanie toho, akým spôsobom štúdium v USA prispelo k
službe duchovných v ECAV na Slovensku. Výstup z konferencie bol publikovaný na
www.slovakzionsynod.org. Predstavitelia fakulty a Slovenskej synody Sion deklarovali záväzok
pokračovať v zahraničných stážach a podporovať tento výmenný program.
11. TECHNICKO-HOSPODÁRSKI PRACOVNÍCI
Vedenie fakulty zabezpečoval dekan fakulty Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Vo funkcii
prodekana pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty bol ThDr. Dávid Benka, PhD. Vo
funkcii prodekana pre vzdelávaciu činnosť bol Mgr. Milan Jurík, PhD. Predsedníčkou
akademického senátu bola doc. Mgr. art. Anna Predmerská. Funkciu tajomníčky fakulty vykonávala
Mgr. Teodora Kosturková a od 12. augusta sa stal tajomníkom fakulty Ing. Samuel Láska (konkurz
prebehol 30. júla).
V priebehu roka došlo k zmene organizačnej štruktúry a k viacerým zmenám na miestach
nepedagogických zamestnancov fakulty.
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V knižnici ukončil Mgr. Ján Badura, MLIS dňa 31. marca dlhoročné pôsobenie na fakulte.
Na čiastočný úväzok bol do knižnice prijatý Mgr. Marek Neština, PhD., od 2. apríla, ktorý
v knižnici pôsobí i naďalej. Zároveň bol na čiastočný úväzok prijatý od 2. apríla aj Mgr. Radoslav
Hanus, PhD. Ten však svoj pracovný pomer v knižnici ukončil 15. mája. Následne bol od 13. mája
prijatý do knižnice Mgr. M. Fajmon, jeho pracovný pomer bol po vzájomnej dohode ukončený
v skúšobnej dobe. Od 7. augusta do 31. októbra na čiastočný úväzok pôsobila v knižnici pani Mgr.
Veronika Pydychová.
Po rekonštrukcii a obnove jedálne od 1. mája bolo vytvorené nové pracovné miesto:
pracovník v jedálni. Na toto miesto 2. mája nastúpila pani Anna Čermáková, ktorá pracovný pomer
ukončila v skúšobnej dobe k 30. júnu. Od 1. októbra na tomto mieste pôsobí pani Andrea Banášová.
Na prevádzke fakulty od 1. júla bolo zriadené nové pracovné miesto: upratovačka a od tohto
dátumu na tomto mieste pôsobí pani Adela Štrkáčová. Dňa 30. júna ukončil dlhoročné pôsobenie na
fakulte pán Július Csémi a od 1. júla zastáva túto funkciu pán Miroslav Štrkáč.
K 30. septembru pani Mária Šandorová ukončila prácu v správe skladu prádla a od 1.
októbra agendu správy skladov (prádlo a material) prevzala pani Ľubica Černá. K 30. septembru
pani Ľubica Černá ukončila čiastočný pracovný úväzok ako referentka pre doktorandské štúdium.
Od 1. októbra prebrala agendu referentky pre doktorandské štúdium na čiastočný pracovný úväzok
pani Jana Mokošová. Sekretárkou dekana v roku 2013 bola pani Ľubica Černá. Referentku pre
študijné záležitosti vykonávala pani Jana Mokošová. Funkciu pokladníčky a správkyne majetku
vykonávala pani Jana Kozáková, ktorá v čiastočnom pracovnom úväzku vykonáva funkciu mzdovej
účtovníčky. Funkciu ekonómky v roku 2013 vykonávala pani Ing. Katarína Sebíňová. Funkciu
správcu budov fakulty a Teologického domova vykonával pán Ľuboš Hradský. Po odchode
vedúceho knižnice J. Baduru bol poverený vedením knižnice Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý
zastáva aj funkciu správcu AIS 2 a správcu webovej stránky.
24 hodinovú strážnu službu budov fakulty a Teologického domova vykonávali Alica
Gbúrová, Vladimír Ikrényi, Oto Nečada, Jana Pálková a Mária Šandorová.
Stav technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov k 31. decembru tvorilo 16
fyzických osôb, z toho 9 žien, v súhrnnom prepočte 17,24 pracovných úväzkov.
12. KNIŽNICA
Vedúcim knižnice bol do 31. marca 2013 Mgr. Ján Badura, MLIS (80% úväzok). Od 1.
apríla 2013 sa na mieste pracovníkov knižnice s čiastočným pracovným úväzkom postupne
vystriedali Mgr. Radoslav Hanus, PhD., a Mgr. Martin Fajmon na pozícii katalogizátora a archivára.
Po jeho odchode prácu katalogizácie kníh vykonávala pani Mgr. Veronika Pydychová, bývala
pracovníčka fakultnej knižnice RKCMBF UK. Spracovaním publikačnej činnosti bol poverený
Mgr. Marek Neština, PhD., ktorý absolvoval univerzitné školenia, získal prístupové práva do
databázy a od 1. apríla 2013 ku všeobecnej spokojnosti eviduje záznamy od prispievajúcích
vedeckých pracovníkov fakulty.
V knižnici naďalej pracuje Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý je aj správcom AIS-u
(Akademický informačný systém) a fakultného webu. Odborne knižnicu riadi prodekan pre
vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, ThDr. Dávid Benka, PhD.
V roku 2013 si knižnica EBF UK opäť udržala náskok v počte absenčných výpožičiek pred
fakultami, ktoré sú väčšie počtom študentov ako napríklad RKCMBF (1610), FM (1613) a FSEV
(487). Podľa oficiálnych štatistík sa v knižnici za minulý rok uskutočnilo 2880 absenčných
výpožičiek. V tomto kritériu sa knižnica priblížila k FMFI (Fakulta Matematiky, fyziky a
informatiky, ktorá mala 4819 absenčných výpožičiek, avšak má až 1364 registrovaných
používateľov). Počet registrovaných používateľov na EBF UK činí 278 osôb. Naďalej sa v tomto
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ohľade prekračuje počet študentov fakulty o viac ako 100%. Z toho vyplýva, že fakultnú knižnicu
navštevujú aj používatelia z iných fakúlt, nakoľko skladba fakultného fondu ponúka širšiu škálu
odbornej literatúry. Najväčšiu skupinu mimofakultných používateľov tvorili v roku 2013 študenti
Filozofickej fakulty UK (49) a Pedagogickej fakulty UK (23). Tento fakt platí aj recipročne –
najviac našich študentov využilo služby Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK (22) a PDF
(12).
Navštevovaná je aj webová stránka knižnice, kde čitatelia nájdu aktuálne informácie. Za
minulý rok stránku navštívilo podľa počítadla už 2832 používateľov, pričom sa za návštevu
zarátava len jedna návšteva z toho istého počítača v priebehu dňa.
V roku 2013 sprístupnila AK UK ďalší z elektronických informačných zdrojov – databázu
EBSCO. Jej súčasťou je aj poddatabáza „Humanities International Complete“ ktorá sprístupňuje
plný text stoviek časopisov, kníh a ďalších publikovaných zdrojov z oblasti humanitných vied, aj
z oblasti filozofie a teológie (ide o 2300 časopisov a 2,9 milióna záznamov spoločne).
V priestoroch knižnice bola z fondu Hoffnung für Osteuropa s názvom: Dobudovanie
infraštruktúry a modernizácia vnútorného vybavenia EBF UK vybudovaná priečka z europrofilov
a skla. Vznikol tým študijný priestor, ktorý spĺňa najvyššie kritériá na kvalitné štúdium v knižnici.
Študenti majú k dispozícii špeciálne knižničné stoly a tichý priestor na nerušené študovanie.
Priečku vybudovala firma MATEP.
Knižnica sa zapojila do grantu Ministerstva kultúry SR a získala v podprograme „2.5
Akvizícia knižníc” dotáciu 500 eur. Grant si vyžadoval finančnú spoluúčasť fakulty v rovnakej
výške. Z tejto sumy sa zakúpilo 42 publikácií odbornej literatúry prevažne zahraničnej
proveniencie. Knihy boli úspešne skatalogizované vo veľmi krátkom čase podobne ako aj ďalších
53 publikácií zakúpených z prostriedkov určených pre doktorandov, vrátane grantu pre mladých.
Knižnica v spolupráci s Dr. D. Benkom pripravila aj žiadosť o dar kníh z Nemeckej biblickej
spoločnosti a v spolupráci s KNZ prijala dar 30 ks Nestlé Aland (28. vyd.) z organizácie Thüringer
Stiftung BibelLESE, cez Mitteldeutsches Bibelwerk.
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 pre študentov 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.
V neposlednom rade, okrem iných činností, knižnica eviduje a bibliograficky zaznamenáva
cez celouniverzitnú databázu aj publikačnú činnosť našich pedagogických pracovníkov.
Napriek týmto výsledkom sa mzdové náklady nezvýšili, naopak boli zaznamenané úspory
oproti roku 2012 (5664 eur), čo je rozdiel o 7804 eur. Celkové finančné náklady knižnice (13 577
eur) sa tiež znížili, hoci mala knižnica vyššie náklady na kúpu odbornej literatúry zo spomínaných
ministerských a doktorandských grantov.
13. INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM
Aj v roku 2013 fakulta zostala pri prenájme sieťovej tlačiarne a kopírovacieho stroja od
spoločnosti CopyOffice, ktorú využívajú pracovníci všetkých katedier. Dôvod je ten, že v tomto
prípade sa platí za vytlačené strany, keďže to optimalizuje náklady (nulové kapitálové investície,
flexibilný mesačný poplatok).
Správa IIKS funguje 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
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pri udržaní nákladov fakulty realizovať vo vlastnej réžii (technická podpora aj cez dovolenky,
sviatky, večery, víkendy a pod.) Z pohľadu fakulty s ohľadom na šetrenie nákladov je dôležité, aby
sa zamestnanci fakulty na CIT obracali s problémami, ktoré si vyžadujú odborné znalosti a
prístupové heslá. Pre problémy, ktoré sú menšieho rázu je rozumné hľadať svojpomocné riešenia.
V priebehu roka sa rozbehla na univerzitnej úrovni aj príprava na dodávku nového
webového rozhrania. Tieto práce si vyžadovali spoluprácu pri vyjasnení cieľov a postupov pri
migrácii údajov zo starého systému do nového a prispôsobenie grafického dizajnu.
14. HOSPODÁRENIE FAKULTY
Na fakulte v roku 2013 sa zrealizovalo niekoľko opatrení v oblasti riadenia a správy, ktoré
mali prispieť k efektívnejšiemu hospodáreniu. Medzi tieto opatrenia patrilo:
- úprava výšky nájmov za priestory bytové a nebytové pre komerčné využitie a ubytovanie
v Teologickom domove pri EBF UK k dvoch vlnách, k 1. júnu a 1. septembru 2013,
- revízia systému vykurovania a nastavenie piatich vykurovacích režimov, ktoré sa používajú
podľa poveternostných podmienok,
- priebežná kontrola nákladových položiek s preverovaním oprávnenia a výšky požadovaného
nákladu,
- racionalizácia mzdových prostriedkov pedagógov a THP pracovníkov.
Výsledky hospodárenia za rok 2013 objasňujú nasledovné údaje:
14.1. Hospodársky výsledok
V roku 2013 fakulta dosiahla v oblasti príjmov hodnotu 747 944 eur a v oblasti výdavkov
hodnotu 750 874 eur.
Výsledok hospodárenia je -2 930 eur. Strata, ktorá vznikla je výsledkom poklesu príjmov pri
klesajúcich hodnotách nákladov z pohľadu predchádzajúcich rokov. Prehľad výsledkov
hospodárenia zobrazuje nasledovná tabuľka a graf.
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Hospodárenie
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Výnosy (Príjmy)

843 118

867 724

820 841

778 854

747 944

Náklady

843 067

831 356

820 772

751 190

750 874

51

36 368

69

27 664

-2 930

Výsledok
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14.2 Výnosy (Príjmy)
Celkové príjmy v roku 2013 dosiahli hodnotu 747 944 eur. Najväčší podiel prímov tvorí
prevádzková dotácia, ktorá mala v roku 2013 hodnotu 613 976 eur. Oproti roku 2012 (650 501)
bola nižšia o 36 525 eur.
Príjmy sú vytvorené prevažne z celkových dotácií v hodnote 615 915 eur tržieb z predaja
v hodnote 73 288 eur, výnosov z nedotačnej činnosti v hodnote 32 224 eur a výnosov z prenájmu
v hodnote 24 853 eur.
Tržby z predaja tvoria príjmy z ubytovania študentov, služieb knižnice a ubytovania počas
prázdnin. Výnosy z nedotačnej činnosti tvoria školné poplatky. Výnosy z prenájmu tvoria príjmy
z prenájmu bytových a nebytových priestorov
Prehľad príjmov z hlavnej, podnikateľskej a niektorých ďalších položiek zobrazuje
nasledovná tabuľka a graf:
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Členenie výnosov (príjmov)
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Hlavná činnosť (HČ)

657 811

742 069

695 640

650 501

613 976

% podiel HČ

78,00%

87,10%

84,75%

83,52%

82,09%

Podnikateľská činnosť (PČ)

21 322

13 036

14 905

22 577

29 127

% podiel PČ

2,50%

1,51%

1,82%

2,90%

3,90%
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Výnosy z podnikateľskej činnosti mali v roku 2013 hodnotu 29 127 eur. Oproti roku 2012
(22 578) boli vyššie o 6 550 eur.
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Výnosy z prenájmu kancelárskych a bytových priestorov mali v roku 2013 hodnotu 27 711
eur. Oproti roku 2012 (21 575) boli vyššie o 6 136 eur, z toho ubytovanie iných osôb počas letných
prázdnin malo v roku 2013 hodnotu 5 815 eur. Oproti roku 2012 (5 586) bolo vyššie o 229 eur.
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Výnosy zo školných poplatkov mali v roku 2013 hodnotu 19 784 eur. Oproti roku 2012 (19
652) boli vyššie o 132 eur.
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Príjmy zo zápisu na štúdium mali v roku 2013 hodnotu 2 600 eur. Oproti roku 2012 (2 500)
boli vyššie o 100 eur. Výnosy z činností v knižnici mali v roku 2013 hodnotu 1 819 eur. Oproti roku
2012 (2 845) boli nižšie o 1 026 eur.
14.3 Náklady
Náklady dosiahli v roku 2013 celkom hodnotu 750 875 eur. Najväčší podiel nákladov tvoria
mzdové náklady, ktoré mali v roku 2013 hodnotu 498 904 eur. Oproti roku 2012 (506 599) boli
nižšie o 7 695 eur.

!

Náklady sú ďalej tvorené v rozhodujúcej miere zo spotreby energie v hodnote 56 833 eur,
náklady na služby v hodnote 43 133 eur, spotrebu materiálu v hodnote 26 961 eur a cestovné
náklady v hodnote 4 553 eur.

!

Náklady na služby tvoria nasledovné rozhodujúce položky: V dotačnej činnosti 32 055 eur,
Nájomné za fakultu pre GBÚ ECAV, Tlačiarenské služby a viazanie. Telefón, fax. V nedotačnej
činnosti 8 481 eur, Telefón, fax, Odvoz odpadu, Ostatné služby. V podnikateľskej činnosti 2 597
eur, Nájomné za fakultu pre GBÚ ECAV.

!

Náklady v spotrebe materiálu tvoria nasledovné rozhodujúce položky: V dotačnej činnosti
15 396 eur, Knihy, časopisy a noviny, drobný hmotný majetok (DHM), Stavebný a elektroinštalačný
materiál. V nedotačnej činnosti 10 971 eur, spotreba DHM bez ev, DHM-nábytok, Ostatný materiál.
V podnikateľskej činnosti 594 eur, Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby.
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Prehľad mzdových nákladov (MN)
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Hrubé mzdy zamestnancov (HMZ)

367 965 376 300 318 625 316 322 319 489

% podiel HMZ na MN

43,91%

45,96%

40,35%

42,88%

42,55%

Hrubé mzdy dohodárov (HMD)

32 865

46 471

43 101

32 346

% podiel HMD na MN

4,01%

5,66%

5,74%

4,31%
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Prehľad vybraných nákladov
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Mzdové náklady (MN)

535 838 542 188

483944

474 789

482 221

% podiel MN

63,56%

58,96%

63,20%

64,22%

Spotreba materiálu (SM)

65,22%

25 085

16 732

56 011

15 103

26 963

3%

2,01%

6,82%

2,01%

3,59%

Spotreba energie (SE)

57 926

62 350

52 882

62 278

56 832

% podiel SE

6,90%

7,50%

6,40%

8,30%

7,57%

Opravy a udržiavanie (OU)

10 244

5 422

6 792

10 162

5 991

% podiel OU

1,20%

0,60%

0,83%

1,35%

0,80%

6 824

3 354

6 096

2 128

4 553

% podiel SM

Cestovné náhrady (CN)
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% podiel CN

0,80%
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0,40%

0,70%

0,30%

0,61%
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Fakulta v priebehu roka 2013 hospodárila s finančnými prostriedkami tak, aby zabezpečila
svoju základnú činnosť v oblasti vzdelávania a materiálno technického zabezpečenia tejto činnosti.
V roku 2013 sme dosiahli stabilizáciu nákladov v porovnaní s rokom 2012. Rozdiel nákladov tvorí
len hodnotu -316 eur.
Pokles príjmov, ktoré je vidieť aj v tabuľke a grafe Hospodárenie je zapríčinený tým, že sme
nevyčerpali celú dotáciu v roku 2011 a tento zostatok prešiel do príjmov za rok 2012. Tento
zostatok bol postupne spotrebovaný v rokoch 2012 a 2013.
15. SPRÁVA BUDOV
Tak ako po minulé roky činnosť správy budov EBF UK sa v roku 2013 zameriavala
predovšetkým na udržiavanie technického stavu budov, ďalej na mapovanie a plánovanie
systémových prác technickej údržby podľa stupňa ich urgentnosti a rozsiahlosti.
Na jar 2012 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.
Vďaka veľkému osobnému nasadeniu pána Ľ. Hradského, správcu budovy, sa podarilo tieto
nedostatky efektívne odstrániť. Následná kontrola v roku 2013 konštatovala odstránenie všetkých
nedostatkov.
Koncom roka 2012, po dôslednej odbornej analýze statického a stavebného stavu priestorov
kuchyne, jedálne a priľahlých skladových a kancelárskych priestorov vedenie fakulty rozhodlo
o definitívnom ukončení nájomného vzťahu s doterajším nájomcom týchto priestorov, firmou BIGstravovanie, a o začatí sanačných prác v priestoroch kuchyne a skladov. Po prevzatí priestorov sa
začala kompletná rekonštrukcia. Rekonštrukčné a sanačné práce boli rozvrhnuté na dlhšie časové
obdobie, zasahujúce v podstate celý rok 2013. Jeden veľký celok prác obsahoval stavebné a sanačné
práce, ktoré sa zamerali na rekonštrukciu statiky a vykonala ich firma MATEP. Práce boli ukončené
v apríli 2013 aby mohla byť prevádzka jedálne slávnostne obnovená 2. mája 2013.
Druhý veľký celok práce obsahuje svojpomocne vykonané práce, brigádnicku činnosť, alebo
mimoriadnou aktivitou študentov ale i zamestnancov fakulty. Dobrovoľnícky bolo odpracovaných
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vyše 800 hodín. Vďaka patrí všetkým ochotným študentom a zamestnancom, ktorí sa podieľali na
tomto veľkom diele, aby prevádzka mohla byť spustená. Práce pokračovali v priestoroch kuchyne a
skladov, kde sa venovali odstráneniu nehygienického stavu a čisteniu technologického zariadenia.
Výsledok je taký, že v kuchyni ku koncu roka 2013 opäť fungujú základné technické zariadenia
(plynový varný kotol, konvektomat, plynová varná stolica).
Na úseku „Technická bezpečnosť prístrojov a zariadení“ boli zabezpečené všetky potrebné
revízie a kontroly. Dôležitým momentov bolo dokončenie dobudovanie systému civilnej ochrany v
oblasti vnútrofakultných právnych predpisov v spolupráci s rektorátom UK a firmou Livonec s.r.o.
Kontrolami sa zistilo niekoľko technických aj systémových chýb na technológiách kotolní. Niektoré
z nich si vyžadovali bezodkladné riešenie, ako napríklad vyregulovanie systému kúrenia, výmena
čerpadiel TUV. Týmito dôležitými krokmi sa dospeje k úspore na spotrebe plynu a vody v objekte.
Vykonali sa drobné opravy, úpravy na úseku TD.
Vedenie EBF UK v Bratislave v spolupráci s duchovnými správcami vyhlásilo na 5. októbra
brigádu od 9:00 hod. na úpravu okolia fakulty, ktorej sa zúčastnilo 30 brigádujúcich, z toho
pedagógov, zamestnancov (10) a študentov (20) fakulty. Prebehli aj menšie brigády, kde ochotne
pomohli študenti fakulty s cieľom úpravy okolia fakulty (príprava na zatepľovanie, výsadba zelene,
rozvoz zeminy, vyklčovanie nežiadúcich porastov, strihanie živého plota, natretie brány a zábradlia,
zimná údržba).
Počas letných prázdnin fakulta zabezpečila ubytovanie účastníkov nasledovných akcií:
- 1.-5. júla - Letná teologická akadémia 2013,
- 5.-6. júla - Stretnutie „Summer Trainee Program & Continuing Education Studies”,
- 8.-9. júla - Stretnutie absolventov EBF po 10 rokoch,
- 7.-10. júla - Kantorský kurz,
- august - Kurz lektorov ELCA.
Okrem spomenutých akcií fakulta zabezpečila ubytovanie hostí GBÚ i rôznych
individuálnych záujemcov.
Zvlášť spomenúť treba dary obrazov, ktoré fakulta prijala od dcéry akademickej maliarky
Márie Šulanovej z Piešťan. Dar sprostredkovala pani B. Dávidová z Piešťan. Celkovo ide o 4
veľkoformátové olejomaľby (Bradlo, Príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda, Slovenské motívy, a
Bratislavské motívy). Prijatie daru bolo prezentované na akademických službách Božích a pani
Šulanovej boli napísané ďakovné listy. Fakulta prijala aj ďalšie obrazy - grafiky na prírodné motívy.
Olejomaľby i sedem grafík bolo riadne zaevidovaných v inventári fakulty a boli umiestnené v
reprezentačných priestoroch fakulty.
16. TEOLOGICKÝ DOMOV A DUCHOVNÝ ŽIVOT
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 2013 Mgr. Milan Jurík, PhD. a Mgr. Erika Valková –
Krišťáková, PhD.
Základným prvkom 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 sú zaradené i do vyučovacieho procesu na EBF
UK a konali sa aj v roku 2013 pravidelne každú stredu o 11:00 hod v aule fakulty. Na službách
Božích kázali profesori, docenti, odborní asistenti, ako aj študenti internej formy doktorandského
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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). V letnom semestri sa konali akademické služby Božie 12 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 25 krát, z toho 14 krát so spoveďou a Večerou Pánovou.
Priemerná účasť na Akademických službách Božích bola v rozmedzí 60-65 duší, vrátane pedagógov
a zamestnancov fakulty. V najväčšej miere sú na týchto službách Božích prítomní študenti
v študijnom programe Evanjelická teológia.
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. 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 TD (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 večer od 19:30 hod v klubovni
Teologického domova a sú vedené spirituálmi Teologického domova ECAV pri EBF UK
v Bratislave.
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 teologických služieb Božích v chrámoch Božích na Legionárskej ulici (Nový
kostol) a na Panenskej ulici (Malý Kostol) v utorky večer, kde slúžili študenti 5. ročníka (KDS) pod
vedením a za účasti duchovných správcov. V uplynulom roku 2013 sa v letnom semestri 2012/2013
konali stredtýždňové teologické služby Božie v Novom kostole na Legionárskej ulici, spolu 12 krát.
V zimnom semestri 2013/2014 sa vzhľadom k dlhodobej PN brata farára Mgr. Martina Šefranka
a na požiadanie brata seniora Mgr. Borisa Mišinu konali stredtýždňové teologické služby Božie
opäť na Legionárskej ulici, spolu 11 krát. Počas zimného semestra prebiehala rekonštrukcia Nového
kostola a služby Božie sa v utorok konali v zborovej sieni. Študenti takto získali možnosť vyskúšať
si vykonávanie služieb Božích v netypickom liturgickom priestore.
V spolupráci s bratislavským cirkevným zborom sme aj v roku 2013 zorganizovali
slávnostné služby Božie pri príležitosti začiatku akademického roka 2013/2014 Veni Sancte 22.
septembra 2013 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici. Slávnostným kazateľom bol
dekan EBF UK. V stredu 18. decembra 2013 sa konali záverečné slávnostné služby Božie
v zimnom semestri akademického roka 2013/2014. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup
ECAV M. Klátik. V rámci nich bolo štyrom najlepším študentom EBF UK odovzdané štipendium
Samuela a Žofie Peressényiových.
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. Program duchovných
sústredení bol pripravovaný podľa Plánu práce duchovných správcov Teologického domova ECAV
na Slovensku na roky 2008-2013, viď príloha:
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Termíny a miesta konania duchovných sústredení v kalendárnom roku 2013:
Termín:

Miesto konania, seniorát:

Ročník:

22. 03. - 24. 03. 2013

Ichthys, Veľký Slavkov - TAS

3. ročník
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26. 05. - 28. 05. 2013

Janoškov dom, Liptovský Hrádok - LOS

4. ročník

13. 09. - 15. 09. 2013

EBF UK, Bratislava - BAS

1. ročník – Orientačný kurz

18. 10. - 20. 10. 2013

CCVČ Brestovec, Myjava - MYS

2. ročník

08. 11. - 10. 11. 2013

Agapé Svätý Jur - BAS

5. ročník

!
!

Komplexnú duchovnú starostlivosť a formáciu dopĺňajú 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 pravidelné pastorálne rozhovory so študentmi
plánujúcimi vstúpiť do programu Kandidát duchovnej služby, ako i so študentmi so štatútom
Kandidát duchovnej služby. Tieto pravidelné pastorálne rozhovory sa konali v mesiacoch máj a jún
podľa jednotlivých ročníkov, konkrétne so študentmi 5. ročníka v dňoch 20.-22. mája, so študentmi
2. ročníka v dňoch 28.-30. mája, so študentmi 3. ročníka v dňoch 6.-7. júna a so študentmi 4.
ročníka v dňoch 17.-19. júna. Študenti počas týchto rozhovorov dostali aj písomné vyhotovenie
prehľadu plnenia povinností vyplývajúcich zo štatútu Kandidát duchovnej služby.
Diskusné večery sa konali v letnom i zimnom semestri roku 2013 spravidla raz v mesiaci –
vždy v stredu večer:
10. 4. 2013 „Dva domy jedného Pána“
Prof. J. Stacho
24. 4. 2013 „Svedectvo o Bohu v médiách“
Mgr. Eva Bachletová, PhD.,
(plánovaný, neskôr preložený)
23. 10. 2013 „Služba v uniforme, Misia v Afganistane“ por. Mgr. Marián Bodolló
13. 11. 2013 „Depresie – príčiny, priebeh, riešenie“
MUDr. Viera Albertyová
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V pôste sa konala „Noc modlitieb”. Študenti v spolupráci s duchovnými správcami
pripravili jednotlivé modlitebné bloky, ich témy a priebeh. Konala sa v stredu 20. marca od 21:00 h
do 7:00 h na základe slov z Matúšovho evanjelia 26, 38b „Zostaňte tu a bdejte so mnou!“
Ďalšie vnútromisijné a spoločenské podujatia boli na pôde Teologického domova ECAV
organizované v spolupráci so Spolkom Jozefa Miloslava Hurbana. V uplynulom roku prebiehala
voľba nových funkcionárov Spolku J. M. Hurbana, čo vo výraznej miere ovplyvnilo počet
a frekvenciu podujatí, ktoré v uplynulom roku Spolok J. M. Hurbana organizoval. Dňa 5. marca bol
v spolupráci s duchovnými správcami premietaný film „WWJD – What would Jesus do“, dňa 4.
decembra „Sedem“, 9.-10. decembra sa konali „Dva dni šikovných rúk“, Vianočná kapustnica 11.
decembra.
V spolupráci so študentským Spolkom Jozefa Miloslava Hurbana sme sa aj v roku 2013
podieľali na vydávaní časopisu študentov EBF UK Evanjelický teológ. Počas roka vyšli štyri čísla
Evanjelického teológa: k Veľkej noci, k Svätému Duchu, k Reformácii a k Vianociam.
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
absolvovalo výpomoc v cirkevných zboroch počas Veľkonočných sviatkov 14 študentov (10 mužov,
4 žien) a počas Vianočných sviatkov 14 študentov (7 mužov, 7 žien).
Istá forma výpomoci a praxe študentov prebieha aj v spolupráci s Evanjelickým lýceom
v Bratislave. Aj v uplynulom roku študenti fakulty poslúžili na lýceu vykonaním služieb Božích.
Hudbu, kázeň, i celý program pripravili pod vedením spirituálov fakulty a spirituálky lýcea. Služby,
tzv. chapel, sa konali 20. novembra v Evanjelickom lýceu v Bratislave.
V roku 2013 úspešne pokračovala i spolupráca našej cirkvi so Slovenskou Synodou Sion –
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Evangelical Lutheran Church of America. V rámci výmenného programu Summer Training
Program nakoniec v lete 2013 vycestoval na trojmesačnú prax do cirkevných zborov Evanjelickej
luteránskej cirkvi v USA jeden študent zo SECAV v Srbsku (Ivan Belanji/Reading, Pennsylvánia).
Z iných spoločenských a vnútromisijných podujatí, ktoré sa uskutočnili v TD môžeme
spomenúť Balecký večierok (20. novembra), pôstne a adventné pásmo pôstneho Slova a hudby.
Pôstne „Ó Hlava ubolená“ (26. marca) v Novom kostole na Legionárskej ulici, adventné „Príď,
Kriste, Svetla sveta” (17. decembra) v Novom kostole na Legionárskej ulici. Program pripravujú
každoročne duchovní správcovia v spolupráci s pedagogičkami Oddelenia Cirkevnej hudby Katedry
Praktickej teológie a študentským zborom ICHTHYS v Evanjelických chrámoch Božích buď na
Legionárskej alebo Panenskej ulici v Bratislave. V roku 2013 sa vzhľadom k rozsiahlej
rekonštrukcii jedálne nekonal ďalší ročník plesu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
v Bratislave.
Akademický spevácky zbor ICHTHYS od roku 2007 v spolupráci s duchovnými správcami
navštevuje vnútromisijnými cestami cirkevné zbory našej cirkvi, či cirkevné zbory partnerských
evanjelických cirkví. Nakoľko sa v uplynulom roku sústredil na prípravu repertoáru pre nahrávku
svojho druhého CD, v priebehu roka vystúpil len v cirkevných zboroch v Bratislave – a to v rámci
Pôstneho večera Slova a hudby 26. marca v CZ Bratislava-Staré mesto (Malý kostol) a 16.
decembra v rámci Adventného pásma Slova a hudby v CZ Bratislava-Legionárska. Spevácky zbor
vystúpil tiež v rámci akademických služieb Božích na EBF UK.
Po úspešnom ukončení štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a
absolvovaní kaplánskej skúšky, boli dňa 27. júla v evanjelickom a. v. chráme Božom vo Vranove
nad Topľou ordinovaní 6 novokňazi, z toho 2 ženy (Mgr. Ľubica Gdovinová a Mgr. Viera Šoltés
Tipulová – obe absolventky z predchádzajúcich rokov) a 4 muži (Mgr. Daniel Gdovin, Mgr. Tomáš
Lipovský, Mgr. Vladimír Ticháň a Mgr. Tomáš Valašík). Ordinácie sa za Evanjelickú bohosloveckú
fakultu UK v Bratislave zúčastnil aj dekan fakulty a duchovní správcovia fakulty Mgr. Milan Jurík,
PhD. a Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.
Duchovní správcovia Teologického domova ECAV pri EBF UK udelili v roku 2013
v zmysle Domáceho poriadku TD ECAV pri EBF UK, odsek Disciplinárne opatrenia 3 disciplinárne
opatrenia. V letnom semestri uplynulého roka bola zo štúdia na návrh Disciplinárnej komisie zo dňa
23. augusta vylúčená zo štúdia jedna študentka.
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 2013/2014 pripravili duchovní správcovia
v priebehu mesiaca júl a v mesiaci august bol v zmysle uznesenia AS EBF UK zverejnený na
webstránke Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. So zástupcami Rady obyvateľov
Teologického domova sa vedenie TD stretávalo podľa potreby. V priebehu roka sa Rada obyvateľov
stretla 3 krát, a to 6. marca; 10. mája a 21. októbra.
V predchádzajúcom roku (28. júna 2012) spirituáli TD ECAV vypracovali a prostredníctvom
vedenia fakulty podali Žiadosť o poskytnutie príspevku zo zahraničia, č. 1517. Cieľom tohto
projektu je skultúrnenie a vybavenie miestností, v ktorých sa realizuje duchovný život na EBF UK
– klubovňa, kancelária spirituálov. V priebehu druhej polovice uplynulého roka bola časť z týchto
finančných prostriedkov vyčerpaná, realizácia projektu však ešte stále pokračuje.
Do auly fakulty a klubovne Teologického domova bolo v októbri vyhotovené nové
bohoslužobné rúcho v liturgickej zelenej farbe. Boli vyhotovené dve pozdĺžne rúcha na oltárny stôl
a jedno menšie na kazateľňu. Na dvoch pozdĺžnych rúchach oltárneho stola budú aplikácie alfy
a omegy v zlatej farbe, tieto je však ešte potrebné dokončiť. Rúcha vyhotovila absolventka fakulty
Mgr. Anna Balogová. Rúcha sú darom prof. ThDr Juraja Bándyho. Všetkým zainteresovaným na
tomto projekte patrí poďakovanie.
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17. PLÁNY Z ROKU 2013 A NA ROK 2014
V závere tejto správy podávam stručný prehľad najvýznamnejších úspechov v roku 2013:
obnovenie Katedry cirkevných dejín a personálne obsadenie katedry, rekonštrukcia jedálne a
zabezpečenie stravovania, rozvoj zahraničných vzťahov fakulty, nárast výkonu fakulty vo vedeckej
činnosti, výrazné personálne zmeny, zvýšenie podnikateľskej činnosti a napriek všetkým výzvam
relatívne vyrovnaný hospodársky výsledok.

!

Z plánov z minulého roka a rozhodujúcich plánov na nasledujúci rok uvádzam nasledovné:
V pedagogickej oblasti
- v roku 2013 sme začali prípravu akreditácie,
- priebeh akreditácie fakulty vo všetkých programoch v roku 2014 vrátane anglickej mutácie
Príprava systému e-learningovej formy výučby sa udiala formou školenia, no jej skutočný
rozvoj závisí od záujmu jednotlivých pedagógov.

!

V oblasti vedy a výskumu
- zvýšenie výkonu fakulty vo vede a výskume v kategóriách A1 a A2 Metodiky MŠ VVŠ SR,
čo sa podarilo. V roku 2014 chceme pokračovať v tomto trende,
- udržanie počtu študentov PhD. štúdia nad 10 - čo sa nepodarilo, a kvôli zmenenej metodike
financovania doktorandského štúdia bude čím ďalej tým náročnejšie,
- rozvoj fondu knižnice fakulty a jeho doplnenie najnovšou teologickou literatúrou, budovanie
knižnice ako centra pre štúdium reformácie v roku 2013 sa nám darilo v rámci možností. V
roku 2014 budeme znova žiadať o grant a chceme posilniť katalogizačnú činnosť,
- budovanie infraštruktúry knižnice sa podarilo dobudovaním študijných stolov v čitárni a
vybudovaním priečky, čím vznikol zmysluplný študijný priestor v čitárni knižnice.

!

V oblasti zahraničných stykov
- zvýšenie počtu bilaterálnych zmlúv ERAZMUS a zlepšenie mobility študentov ako cieľ
toku 2013 sa podaril v tom zmysle, že motivácia o študijné pobyty v cudzojazyčnej cudzine
má klesajúcu tendenciu,
- príprava a rozvoj anglického študijného programu prebieha v rámci akreditácie,
- spolupráca s teologickou fakultou Univerzity v Jene, Budapešti a Prahe sa darila a chceme v
nej pokračovať.
V hospodárskej oblasti
- vyrovnané hospodárenie v budove fakulty aj TD,
- realizácia ďalších úsporných opatrení s cieľom zefektívňovania práce medzi pedagógmi.

!

18. ZÁVER
V závere správy chcem konštatovať, že fakulta v uplynulom roku plnila svoje základné
poslanie vo vzdelávaní, vede a výskume a 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. Ďakujem tým pedagógom, ktorí sa snažia o
zvyšovanie úrovne vedeckej činnosti fakulty a poctivo vykonávajú pedagogickú činnosť. Vďaka
patrí všetkým spolupracovníkom z THP úseku, menovite: p. Ľ. Černej, J. Mokošovej, J. Kozákovej
a Ing. K. Sebíňovej, p. Ľ. Hradskému, p. Mgr. V. Svobodovi. Ďakujem však aj novým pracovníkom
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v teame: p. Štrkáčovej, p. Banášovej a p. Štrkáčovi. 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. Od polovice roka 2013 sa do prác aktívne zapojil i nový pán tajomník Ing. Samuel
Láska, za čo patrí srdečná vďaka i jemu.

!
!
!
!

Mgr. Ľubomír Batka, PhD.
Dekan EBF UK

!
!
!
Predložené AO EBF UK
12. marca 2014

!

Schválená AS EFB UK
27. marca 2014
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