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Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú	
  stavitelia. Ak Hospodin nestráži mesto, márne
bdie strážnik“. Žalm 127,1
Hodnotenie práce Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
v roku 2014 začnem poukazom na ľudovú	
  múdrosť: do dreveného vedra sa zmestí	
  len toľko,
koľko meria najkratšie drievko na ňom. To znamená, že pre úspešné	
  fungovanie inštitúcie je
potrebné	
   snažiť	
   sa nielen o vysoké	
   méty, ale súčasne je potrebné	
   snažiť	
   sa o vyrovnanosť	
   a
rovnomernosť	
  vo všetkých ostatných ohľadoch. Nie je dobré	
  len šetriť, treba hľadať	
  aj nové	
  
príjmy, nie je dobré	
   ak sú	
   len niektorí	
   dobrí	
   a nesnažíme sa o vyrovnávanie výkonu pri
všetkých. Moderným jazykom povedané: ide o tímovú	
  prácu.
To sa ukázalo celkom jasne pri najnáročnejšej úlohe roku 2014 - realizácii komplexnej
akreditácie. Taký	
  objem práce, čo i len na takej malej fakulte ako je tá	
  naša, sa dal zvládnuť	
  
len vďaka kooperácii všetkých zainteresovaných. A to nemyslím len na aktuálne
spracovávanie podkladov, schvaľovacie procesy v jednotlivých grémiách. Hovorím aj o 6
rokoch práce pedagógov a vedeckých pracovníkov, ktorí	
   sa zaslúžili o to, aby sme
požadované	
   kritériá	
   dokázali naplniť. Ovocím našich habilitácií	
   bola i schopnosť	
   obhájiť	
  
prísnejšie akreditačné	
   kritériá	
   pre počty garantov a tak i možnosť	
   podať	
   na akreditáciu všetky
programy, ktoré	
  sme mali doteraz. Dôležitým predpokladom pre ďalší	
  rozvoj bola aj podaná	
  
žiadosť	
  o akreditáciu programu evanjelická	
  teológia a PhD. v anglickom jazyku. Ak by sme
nedokázali dosiahnuť	
   požadovanú	
   výšku v tejto oblasti, poviem to obrazne, „vytieklo by nám
celé	
  vedro“.
Napriek poklesu v hodnotení	
  ARRA, tvrdím, že úroveň	
  vedeckej práce a kvality vzdelávania
na fakulte rastie. Je zrejmé, že v malom tíme nedokážeme napĺňať	
   všetky kritériá, ktoré	
   sa
berú	
  do úvahy, hlavne ak ide o kvantifikačné	
  ukazovatele. Dôležité	
  je, že sme štvrtý	
  rok po
sebe zaznamenali rast v hospodárskom výsledku. V roku 2014 sa fakulta prehupla z
červených čísel pri nápočte rozpočtu a prekonali sme garantované	
   minimum. Potešiteľným
bol rekordný	
   počet habilitačných konaní	
   i nárast počtu študentov v programe „evanjelická	
  
teológia“	
  zapísaných do prvého ročníka. Na vyrovnávanie kvality medzi pedagógmi sme brali
ohľad pri personálnych zmenách a v tomto trende by sme mali pokračovať. Kvalitný	
   tím
učiteľov je totiž	
  predpokladom na to, aby sme mohli nielen obstáť, ale rásť	
  a dosiahnuť	
  ďalšiu
métu - a tou je internacionalizácia štúdia.
Popri tom všetkom si ale pripomíname slová	
   127 Žalmu: „Ak Hospodin nestavia dom, márne
sa namáhajú	
   stavitelia. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik“. Veríme, že naše
dielo nájde zaľúbenie i v očiach Božích a spočinie na ňom Jeho požehnanie. Účelom našej
práce je totiž	
  aj prospech Kristovej cirkvi a Božieho kráľovstva. Tejto vnútornej prepojenosti
fakulty a cirkvi sme si vedomí	
  a chceme ju zachovať	
  i v ďalšom období	
  pred nami. Bude to
obdobie nového vedenia fakulty v období	
   na roky 2015 - 2019. Hlavnou výzvou bude
demografický	
  pokles populácie, zvyšujúce sa nároky na kvalitu vedy, financovanie.
Moja vďaka patrí	
  garantom, pedagógom i všetkým pracovníkom na fakulte: Všetkým, ktorí	
  sa
vložili do spoločného diela a chceli podávať	
   najvyšší	
   výkon. Práca pre fakultu je viac ako
zamestnanie. Je to povolanie. Spoločnými silami sa nám podarí	
  napĺňať	
  poslanie ku ktorému
sme boli povolaní.
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Táto správa podáva prehľad prác za jednotlivé	
  oblasti práce na pôde EBF UK v roku
2014 podľa podkladov predložených spolupracovníkmi fakulty za jednotlivé	
   oblasti
s vedomím poďakovania za dosiahnuté	
  výsledky pre Pánom Bohom a ľuďmi.
1. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ŠTUDENTI
EBF UK v Bratislave je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, najlepšej
a najväčšej univerzity na Slovensku. Avšak dolieha na nás	
   šíriaci sa celoslovenský	
   trend
poklesu záujmu o štúdium v oblasti humanitných vied, ktorý	
   už	
   i	
   tak dosahuje veľmi nízke
hodnoty.
EBF UK v procese akreditácie v roku 2009 získala práva na uskutočňovanie celkovo 9
programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V nasledujúcom roku čaká	
  
fakultu neľahká	
  úloha –	
  obhájenie akreditácie.
V akademickom roku 2013/2014 –	
   tak ako po minulé	
   roky –	
   prijímala študentov do
všetkých študijných programov a celkový	
  prehľad študijných programov, na ktoré	
  má	
  fakulta
priznané	
  práva je nasledovný:
Bakalárske štúdium (I. stupeň):

•

učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka,
nemeckého jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky a psychológie – 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 https://
www.pinterest.com/pin/156570524522665327/, 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 a
magisterskom stupni štúdia vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo na
akademický rok 2014/2015 na fakultu 46, t.j. menej ako vlani. Prijímacie konanie na
akademický rok prebehlo na EBF UK dňa 19. júna 2014, náhradný termín bol 24. júla 2014.
Kritéria pre prijatie a podmienky prijatia na EBF UK v Bratislave v akademickom roku
2014/2015 boli schválené AS EBF UK.
Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium	
  
v akademickom roku 2014/2015 nepresiahol kapacitné	
  možnosti fakulty, vydal dňa 15. apríla
2014 dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Oznámenie o zrušení	
   prijímacej skúšky v akademickom roku 2014/2015. Na základe
uvedeného oznámenia boli všetci uchádzači, ktorí	
  splnili požiadavky v zmysle §	
  56 ods. 1 a 2
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení	
   niektorých zákonov
v znení	
   neskorších predpisov a v súlade s čl. 48. ods. 8 Vnútorného predpisu č. 3/2011
Smernica dekana EBF UK, Štatút EBF UK prijatí	
  na štúdium v nižšie uvedených študijných
programoch, bez prijímacej skúšky, t.j. na základe predložených dokladov o predchádzajúcom
požadovanom ukončenom vzdelaní.
Fakulta spolu prijala 45 prihlášok na prijímacie pohovory na bakalárske a magisterské	
  
študijné	
  programy:
I. stupeň	
  štúdia:
• 2 - evanjelická	
  teológia so zameraním na sociálnu pomoc, externá	
  forma,
• 6 - evanjelická	
  teológia so zameraním na sociálnu pomoc, denná	
  forma,
• 6 - učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii, denná	
  forma,
I. a II. spojený	
  stupeň	
  štúdia:
• 22 - evanjelická	
  teológia, denná	
  forma,
II. stupeň:
• 4 evanjelická	
  teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, denná	
  forma,
• 5 evanjelická	
  teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, externá	
  forma.
Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 43 prijatých. Z uvedeného počtu
prijatých sa na štúdium zapísalo 39 študentov. Zápisy prebehli tradične ako po minulé roky
počas prvého a druhého septembrového týždňa.
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V bakalárskom (I. stupeň) a spojenom magisterskom štúdiu (I. a II. stupeň spojený)
bolo registrovaných 36 prihlášok, počet prijatých 34. Z uvedeného počtu prijatých študentov
sa do prvého roku štúdia zapísalo 31 študentov. V magisterskom štúdiu (II. stupeň) bolo
registrovaných 9 prihlášok, počet prijatých 9, z nich sa zapísali do 1. roka štúdia 8. Záujem
o pokračujúce magisterské štúdium oproti minulému roku mierne klesol.
V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) boli zaregistrované 3 prihlášky. Počet
zúčastnených uchádzačov na prijímacích skúškach, ktoré sa konali dňa 10. júla 2014, bol tri.
V akademickom roku 2014/2015 bol prijatý jeden uchádzač na denné doktorandské štúdium.
Počty prijatých v tomto stupni štúdia kopírujú počty z minulého roku.
Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých
a zapísaných študentov do 1. roka štúdia na fakulte v roku 2014 sú uvedené v tabuľkách č. 1
a č. 2. Celkový počet študentov na EBF UK v Bratislave v roku 2014, k 31. 10. 2014,
vyjadruje tabuľka č. 3.
Tabuľka č. 1

Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r.
2014
Počet
Počet zapísaných
žiadostí*

Počet prihlášok

Počet zúčastnených

Počet prijatých

Forma

denné

ext spolu

denné

ext

spolu

denné

ext

spolu

spolu

denné

ext

spolu

Počet

34

2

-

-

-

34

0

34

0

31

0

31

36

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana

Tabuľka č. 2

Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2014
Počet prihlášok

Počet zúčastnených

Forma

denné

ext

spolu

denné ext

spolu denné ext

Počet

4

5

9

-

-

-

Počet
žiadostí *

Počet zapísaných

spolu

spolu

denné ext spolu

9

0

4

Počet prijatých

4

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana

5

5

4
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Tabuľka č. 3

Počty študentov vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2014 k 31. 10. 2014

Spolu

132

Bakalársky a spojený	
  magisterský

Magisterský	
  

denné

denné

ext

SR

zahr.

79

10

5

Doktorandský
denné

ext

SR

zahr.

19

2

6

ext

SR

zahr.

8

1

2

Tabuľka č. 4

Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2014 k 31. 10. 2014
Bakalársky a spojený	
  magisterský

Magisterský

Doktorandský

94

27

11

Tabuľka č. 5
Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojenom stupni štúdia na EBF UK v r. 2014 k 31. 10.
2014
Denná	
  forma	
  štúdia
1.	
  stupeň	
  
a spojený	
  stupeň
89

Externá	
  forma	
  štúdia

2.	
  
stupeň

spo
lu

21

110

1.

stupeň
a spojený	
  stupeň
5

2.	
  
stupeň

spo
lu

6

11

spo
lu

121

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v Bratislave v roku 2014 je
uvedený v tabuľke č. 6.
Tabuľka č. 6

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2014
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Počet študentov v 1., 2. a
3. stupni VŠ	
  vzdelávania

Priemerný	
  evidenčný	
  počet VŠ	
  učiteľov za
rok 2014 (vo fyzických osobách)

Počet študentov na
jedného učiteľa

132

15,53

8,50

V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK v Bratislave študovalo v roku 2014
(stav k 31. 10. 2014) spolu 132 študentov.
Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných programov zobrazuje
nasledujúci graf za roky 2009 – 2014.

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 7. až 9. októbra 2014 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
zástupcovia fakulty formou krátkej powerpointovej prezentácie pútavo informovali
o aktuálnych možnostiach štúdia na EBF UK v Bratislave ako i následnom uplatnení
absolventov jednotlivých študijných programov na trhu práce, o možnosti ubytovania či
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štúdia v zahraničí v rámci programu LLP / Erasmus. Doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.,
dekan fakulty, spolu so 4 študentmi v rámci propagácie štúdia na našej Alma mater
absolvovali za 60 hodín návštevu piatich miest (Banská Bystrica, Žilina, Bardejov, Prešov a
Košice), kde propagovali štúdium na 4 stredných školách, 2 stretnutiach mládeže pri
cirkevných zboroch a jedných Službách Božích. Ďalšou aktivitou na propagáciu štúdia bola
účasť fakultného zboru ICHTHYS na 4. evanjelických dňoch v Spišskej Novej Vsi, ako
i umiestnenie informačno-propagačného stánku na tomto podujatí. Štúdium bolo propagované
i formou inzertných oznamov v EPST, ako i na stránke www. ecav .sk, www.evanjelik.sk, ale
taktiež prostredníctvom komunitného webového systému Facebook, kde má fakulta vytvorený
vlastný profil. V rámci monitoringu tlače sme zaregistrovali celkovo 14 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
22. septembra 2014.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bola študentke Lucii Grausovej
udelená Akademická pochvala rektora za vzornú reprezentáciu univerzity doma i v zahraničí
spojená s priznaním jednorazového motivačného štipendia.
1.2 Absolventi štúdia
Vysokoškolské štúdium na EBF UK v Bratislave v roku 2014 absolvovalo 22
študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získalo 16,
titul „bakalár“ 5 študentov a akademický titul „philosophiae doctor“ získal 1 študent (Ing.
Mgr. Slávik, PhD. dňa 27. augusta). Z celkového počtu ukončili štúdium s vyznamenaním 3
študenti.
V roku 2014 úspešne ukončilo štúdium na našej fakulte 22 študentov I., II. a III. stupňa
vysokoškolského štúdia, z toho 6 študenti úspešne ukončili svoje štúdium v náhradnom
augustovom termíne, čo je spolu o 4 menej ako v predchádzajúcom roku.
V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium
8 študentov, čo je o 2 študentov menej ako v minulom roku. V bakalárskom ani
v magisterskom študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
neukončili štúdium žiadni študenti. V programe bakalárskeho štúdia evanjelická teológia so
zameraním na sociálnu pomoc absolvovalo štúdium 5 študentov, čo je o 8 menej ako
v predchádzajúcom roku. Taktiež už po piatykrát úspešne ukončili štúdium aj 8 študenti
magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej
pomoci, čo je o 6 študentov menej ako v minulom roku.
Slávnostná promócia absolventov sa uskutočnila 10. júla 2014 o 9:00 hod. v aule
Univerzity Komenského v Bratislave. Promócii predsedal rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.
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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 pri prijímaní nových doktorandov.
Akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas
celého štúdia absolventovi univerzity bola udelená trom študentom – Milanovi Ďuračkovi,
Martinovi Kováčovi a Jane Valašíkovej.
Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s udelením motivačného
štipendia bola priznaná študentke Zuzane Polákovej.
Prehľad o počtoch absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí v roku 2014
ukončili štúdium je uvedený v tabuľke č. 9.

Tabuľka č. 9

Absolventi EBF UK v r. 2014
Udelený	
  titul

Denné

Externé

Spolu

Z celkového počtu zahraniční

Bakalár „Bc.“

3

2

5

0

Magister „Mgr.“	
  

16

0

16

1

Philosophiae doctor „PhD.“

0

1

1

0

22

1.3 Zahraničné vzťahy
V celkového počtu študentov sa na vysokoškolské štúdium na našej fakulte bolo k 31.
októbru 2014 zapísaných 13 študentov zo zahraničia, zo Srbska (10), Rumunska (1),
Nemecka (1) a z Českej republiky (1).
V zahraničí bol v roku 2014, 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
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k využívaniu tohto nástroja. Dôvodom sa javí pokles študentov so znalosťami nemeckého
jazyka.
S potešením môžeme skonštatovať zvýšený záujem pedagógov o učiteľskú mobilitu,
či už je to vysielanie učiteľov, alebo ich prijímanie na EBF UK v Bratislave. V dňoch 19. - 23.
mája sa doc. Mgr. František Ábel, PhD., v rámci programu ERASMUS, zúčastnil pobytu na
ETF UK v Prahe.
ThDr. Dávid Benka, PhD. absolvoval pobyt v Nemecku na Theologische Fakultät,
Georg-August-Universität Goettingene v dňoch 13. - 19. mája. S radosťou môžeme
skonštatovať, že v posledných rokoch každoročne privítame na pôde fakulty významných
odborníkov z Univerzity Karlovej v Prahe z oblasti teológie. V roku 2014 sme na našej
fakulte v rámci učiteľskej mobility v dňoch 24. - 28. marca privítali doc. ThDr. Jiřího
Mrázeka ThD. z ETF UK v Prahe, ktorý študentov, ale i pedagógov zaujal celofakultnou
prednáškou na tému Vzťah k Starému zákonu – v synoptických evanjeliách a obecných
epištolách. Prednáška sa konala dňa 26. marca v aule EBF UK. Nemenej zaujímavou bola
celofakultná prednáška MUDr. ThLic. Jaromíra Matějeka, Ph.D., Th.D., z Katolické
teologické fakulty UK v Prahe dňa 9. apríla na tému Kresťan a zástupné rozhodovanie za
pacienta, ktorou zavŕšil svoj štvordňový pobyt (6. - 9. 4. 2014).
V nasledujúcom období 2014-2020 nahradí zaniknutý program ERASMUS
novovzniknutý 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 boli v roku 2014 prijatí traja uchádzači. Rigorózne konanie
neukončili v roku 2014 žiadni absolventi.
3. HABILITAČNÉ KONANIA
S potešením možno konštatovať, že v roku 2014 boli na fakulte ukončené 3
habilitačné konania a jedno konanie bolo začaté:
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PhDr. Miloš	
  Klátik, PhD., podal žiadosť	
  o udelenie titulu docent dňa 19. septembra
2013. Dňa 20. septembra 2013 bola Vedeckou radou EBF UK menovaná	
   habilitačná	
   komisia
a oponenti habilitačnej práce. Habilitačná	
  prednáška s obhajobou prebehla 29. januára 2014.
Po kladnom hlasovaní	
  vo VR EBF UK dňa 14. februára 2014, bol podaný	
  návrh na RUK na
udelenie titulu docent. Rektor UK podpísal dekrét o vymenovaní	
   za docenta s účinnosťou od
1. marca 2014. Promócia sa konala 7. marca 2014.
PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., podala žiadosť	
  o udelenie titulu docent dňa 30.
októbra 2013. Dňa 4. decembra 2013 bola Vedeckou radou EBF UK menovaná	
   habilitačná	
  
komisia a oponenti habilitačnej práce. Habilitačná	
  prednáška s obhajobou prebehla 11. apríla
2014. Po kladnom hlasovaní	
   vo VR EBF UK v ten istý	
   deň, bol podaný	
   návrh na RUK na
udelenie titulu docent. Rektor UK podpísal dekrét o vymenovaní	
  za docentku s účinnosťou od
30. apríla 2014. Promócia sa konala 13. júna 2014.
Mgr. Ľubomír Batka, PhD., podal žiadosť	
   o udelenie titulu docent dňa 2. decembra
2013. Dňa 4. decembra 2013 bola Vedeckou radou EBF UK menovaná	
   habilitačná	
   komisia
a oponenti habilitačnej práce. Habilitačná	
  prednáška s obhajobou prebehla 24. apríla 2014. Po
kladnom hlasovaní	
   vo VR EBF UK v ten istý	
   deň, bol podaný	
   návrh na RUK na udelenie
titulu docent. Rektor UK podpísal dekrét o vymenovaní	
  za docenta s účinnosťou od 15. mája
2014. Promócia sa konala 13. júna 2014.
Dňa 24. novembra 2014 si podal žiadosť	
   o udelenie titulu docent Mgr. Ondrej
Prostredník, PhD. Dňa 15. decembra 2014 bola Vedeckou radou EBF UK menovaná	
  
habilitačná	
  komisia a oponenti habilitačnej práce.
Vďaka patrí	
   prof. J. Bándymu, ktorý	
   vo všetkých prípadoch prevzal úlohu predsedu
habilitačnej komisie.

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 2014 sa Vedecká
rada EBF UK zišla na ôsmich zasadnutiach (14. februára, 14. marca, 2. apríla, 11. apríla, 24.
apríla, 2. júna, 17. októbra a 15. decembra).
Vedecká rada pracovala do 31. októbra 2014 v tomto zložení: doc. Ľubomír Batka, Dr.
theol., (predseda, z titulu funkcie dekana) a členovia: prof. ThDr. Juraj Bándy, Dr. h. c. 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., doc. PaedDr.
ThDr. Monika Zaviš, PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., odborníci z praxe: doc. PhDr. Miloš
Klátik, PhD., Ing. Ján Huba, riaditeľ Diakonie ECAV, doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc., doc.
Ing. Helena Schurmann, PhD. Doc. Mgr. art. Anne Predmerskej sa ako členke vo VR EBF
UK skončilo štvorročné funkčné obdobie dňom 31. októbra 2014. Na uprázdnené miesto
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dekan navrhol na schválenie do Akademického senátu EBF UK ako člena VR EBF UK doc.
ThDr. Petra Gažíka. AS EBF UK na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2014 tento návrh
schválil.
Okrem tradičných bodov programu, ktoré	
  predpisuje Štatút EBF UK sa VR EBF UK
venovala nasledovným dôležitým témam:
•

schválenie návrhov na udelene titulu docent pre: M. Zaviš, M. Klátika a Ľ. Batku

•

menovanie komisie a oponentov pre habilitačné konanie Mgr. O. Prostredníka, PhD.,
ktoré sa začalo 24. novembra 2014

•

schválenie št. programov „Evanjelická teológia“, „Učiteľstvo náboženskej výchovy
v kombinácii“, „Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu prácu“, Evanjelická
teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci“, „Evanjelická teológia – 3.
stupeň“ pre potreby akreditácie

•

schválenie všeobecných kritérií na obsadenie funkcie profesorov a docentov

•

otázky súvisiace s PhD. štúdiom (témy prác, formy štúdia, určenie školiteľov
a oponentov)

•

na každom zasadnutí až do 8. októbra 2014 , keď na EBF UK zasadala Akreditačná
komisia, sa priebežne riešili úlohy súvisiace s komplexnou akreditáciou

5. VEDENIE FAKULTY
Zasadnutia Vedenia EBF UK prebehli v dňoch 8. januára, 24. marca, 30. mája a 29.
septembra. Členom Vedenia bola aj doc. Mgr. art. A. Predmerská, ktorá sa však v decembri
vzdala svojej funkcie predsedníčky AS EBF UK. Najhlavnejšie body rokovania boli:
•

Plánovanie a vyhodnotenie propagácie fakulty

•

Plánovanie zabezpečenia komplexnej akreditácie

•

Telefonovanie - VOiP systém

•

Príprava rozpočtu fakulty a hodnotenie hospodárskeho výsledku

•

Organizácia letného ubytovania

•

Personálne otázky - zamestnanci, výberové konania

•

Teologický domov

•

Nájomná zmluva medzi RUK a ECAV o budove fakulty (Dekan informoval, že bol
pripravený návrh úpravy Nájomnej zmluvy medzi ECAV a RUK. Prebehlo rokovanie
v apríli na úrovni rektor, biskup na ktoré sme boli prizvaní. Vedenie cirkvi doteraz
nedodalo pripomienky k návrhu. Na synode v Levoči v júni dekan dal pozmeňujúci
návrh, aby sa účtovný zisk pri hospodárení ECAV pripísal do Fondu opráv. Synoda
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tento návrh schválila /s rozdielom 1 hlasu.)
•

Príprava Veni Sancte a slávnostné bohoslužby pri príležitosti 15 rokov od posvätenia
budovy

•

Parkovanie vo dvore EBF UK

•

Systém zabezpečenia kvality na EBF UK

•

Návrh poplatkov a školného v akad. roku 2015/2016

•

Návrh na udelenie Zlatej medaily UK - Prof. Ch. Spehrovi a Pamätnej medaily Prof.
W. Niebuhrovi z ETF v Jene

•

Tablo EBF UK

•

Príprava osláv 95. výročia založenia UK

•

CD nosič pre študentský spevácky zbor Ichthys.

6. PEDAGÓGOVIA
Stav vysokoškolských učiteľov k 31. decembru 2014 napĺňalo 15 fyzických osôb, z
toho 5	
   žien, v súhrnnom prepočte 15,04 pracovných úväzkov (zvýšenie úväzku Ľ. Batka z
28% na 80% od 1. januára, zvýšenie úväzku Klátik z 54,7% na 100% od 23. apríla). Na
fakulte pracoval jeden výskumný	
  pracovník na 100% pracovný	
  úväzok. Po zvýšení	
  úväzku
jedného docenta na 100% a zvýšení	
  úväzku jedného odborného asistenta na 100% sa zvýšil
súčet úväzkov vysokoškolských učiteľov v roku 2014 a je vyšší	
  oproti roku 2013 o 0,88, čo
možno považovať	
   za správnu tendenciu stabilizácie v stave vysokoškolských učiteľov
a v koncentrovaní	
  úväzkov na plné	
  úväzky.
Pracovný	
   pomer ukončila Jana Feketeová	
   k 30. 06. 2014, na miesto lektora nastúpil
08. 09. 2014 doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD. Mgr. Jozef Benka, PhD. ukončil pracovný	
   pomer
31. 07. 2014 a na miesto odborného asistenta nastúpila 3. septembra Mgr. Erika ValkoKrišťáková, PhD.
Dňa 22. apríla 2014 prebehlo výberové	
   konanie na obsadenie miesta docent v
študijnom odbore evanjelická	
   teológia na Katedre systematickej teológie, prihlásil sa jeden
uchádzač. Konkurz vyhral doc. PhDr. Miloš	
  Klátik PhD.
Dňa 30. apríla 2014 prebehlo výberové	
   konanie na obsadenie miesta docent v
študijnom odbore evanjelická	
  teológia na Katedre Starej zmluvy, prihlásil sa jeden uchádzač.
Konkurz vyhrala doc. ThDr. Sidónia Horňanová	
  PhD.
Dňa 28. augusta 2014 prebehlo výberové	
   konanie na obsadenie miesta odborný	
  
asistent v študijnom odbore evanjelická	
  teológia na Katedre praktickej teológie, prihlásili sa
traja uchádzači. Konkurz vyhrala Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD.
Na fakulte k 31. decembru pôsobili dvaja profesori (Bándy, Filo), siedmi docenti
(Horňanová, Ábel, Klátik, Gažík –	
   funkčné	
   miesto profesora, na funkčnom mieste odborného
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asistenta –	
   Batka, Zaviš, Predmerská), päť	
   odborných asistentov (Benka D., ValkoKrišťáková, Hanus, Jurík, Prostredník), jedna asistentka (Juríková) a jeden lektor (Šaray).
Priemerný	
  vek profesorov je 64,18 rokov, docentov 49,01 rokov, odborných asistentov
38,76 rokov a asistentov 36,12 rokov, lektorov 49,25 rokov. (Priemerný	
   vek je prepočítaný	
  
podľa dosiahnutých titulov, nie podla obsadenia funkčných miest).
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	
   doc. Mgr. Ľubomír
Batka, Dr. theol.
- Katedra praktickej teológie –	
  vedúci prof. ThDr. Július Filo,
- Katedra cirkevných dejín - vedúci doc. ThDr. Peter Gažík.
- Inštitút kontextuálnej teológie –	
   vedie prodekan pre vedeckú	
   činnosť ThDr. Dávid Benka,
PhD.
V rámci vnútrouniverzitnej mobility v roku 2014 vyučovali kurzy na Filozofickej
fakulte UK Dr. D. Benka, doc. M. Zaviš	
  a doc. F. Ábel. Pracovníci fakulty (Ábel, Horňanová,
Zaviš) a doktorandi fakulty (Benková, Poschová) sa podieľajú na prednáškovej činnosti na
Univerzite tretieho veku. Prácu koordinuje doc. Zaviš. Na iných vysokých školách
pedagogicky pôsobí prof. J. Bándy (Reformovaná	
   teologická	
   fakulta Univerzity Jánosa
Selyeho v Komárne).
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 2013/14 a 2014/15 sa pedagogický	
   proces na fakulte riadil podľa
odporúčaných študijných plánov.
Katedra CD zorganizovala fakultný výlet po stopách J.A. Komenského - 30.
septembra 24 študentov, 4 doktorandi, 2 pedagógovia (Hanus, Jurík) a 2 spirituálky navštívili
Nivníce (Bartkuv mlýn - rodný	
   dom Komenského; ZŠ	
   Komenského - stála expozícia J. A.
Komenského, Nadační	
   dúm Dr. Josefa Kachníka - najväčšia zbierka Komenského spisov,
pomník JAK); Uhorský Brod (múzeum JAK, Kostol Majstra Jána Husa), Luhačovice
(kúpele), Moravské	
   Lieskové	
   (ev. kostol). V Nivniciach robila výklad p. Ivana Hladišová	
   správkyňa nadačního domu a v Moravskom Lieskovom Peter Maca, v Uherskom Brode to
bola pani z múzea a v kostole Majstra J. Husa doktorandka M. Poschová. Poďakovanie patrí	
  
doc. P. Gažíkovi a doktorandke Mgr. M. Poschovej za prípravu výletu.
Školitelia doktorandov v roku 2014 boli: Filo, Bándy, Horňanová, Batka, Ábel, Zaviš,
Gažík.
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Stretnutia garantov k akreditácii prebiehali aj začiatkom roka. Rovnako ako všetky
vysoké	
   školy, aj my sme v priebehu roka 2014 museli pripraviť	
   a do stanoveného termínu
odovzdať	
   podklady pre komplexnú	
   akreditáciu. Akreditačná	
   komisia, ako poradný	
   orgán
vlády Slovenskej republiky, nastavila prísnejšie pravidlá, ktoré	
   sa dotýkajú	
   napríklad veľkosti
pracovných úväzkov pedagógov či kritérií	
  pri inaugurácii a habilitácii. Komplexná	
  akreditácia
teda zhodnotí	
  vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú	
  a ďalšiu tvorivú	
  činnosť	
  vysokej
školy/fakulty, ako aj jej personálne, technické	
  či informačné	
  podmienky.
Nové	
   	
   a prísnejšie pravidlá	
   komplexnej akreditácie 2015 sa v našom prípade dotkli
najmä	
   študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii. Nakoľko ide o
učiteľský	
   študijný	
   program, podľa nových pravidiel fakulta bola povinná	
   zdokumentovať	
  
stanovený	
   výkon vo vede a výskume v oblasti výskumu 1 - Pedagogické	
   vedy, (nie len v
oblasti výskumu 2 - Humanitné	
   vedy, ako tomu bolo 	
   doteraz). Znamenalo to, že výkon
fakulty za hodnotené	
  obdobie musel byť	
  rozdelený	
  do dvoch nezávislých oblastí	
  výskumu, čo
vzhľadom na veľkosť	
   EBF UK a počet hodnotených akademických pracovníkov nebolo
jednoduché.
Výraznou zmenou oproti predchádzajúcej akreditácii študijných programov na EBF
UK v roku 2009, je podanie žiadosti o akreditovanie dvoch študijných programov
v anglickom jazyku, a to spojeného magisterského študijného programu evanjelická	
  teológia
v študijnom obore 2.1.14. evanjelická	
  teológia a taktiež	
  doktorandského študijného programu
evanjelická	
   teológia v študijnom obore 2.1.14. evanjelická	
   teológia. Pri príprave podkladov
sme dbali na dôsledné	
   rozpracovanie curricula jednotlivých študijných programov, o čom
svedčí	
   rozsah jednotlivých spisov, napr. žiadosť	
   spolu s prílohami o akreditáciu spojeného
magisterského študijného programu má	
   cca 260 strán a žiadosť	
   spolu s prílohami
o akreditáciu učiteľského študijného programu má	
   cca 450 strán. A to som spomenul iba
podklady k akreditácii dvoch študijných programov.
S radosťou konštatujem, že aj napriek všetkým problémom sa však podarilo
akreditačné	
   spisy všetkých súčasných študijných programov pripraviť	
   podľa požiadaviek
Akreditačnej komisie a v riadnom termíne ich odovzdať	
  na posúdenie.
EBF UK v rámci komplexnej akreditácie podala žiadosť	
   o akreditáciu v nižšie
uvedených študijných programoch v dvoch študijných odboroch.
1/ Študijný	
  odbor 2.1.14. evanjelická	
  teológia:
- evanjelická	
  teológia –	
  spojený	
  1. a 2. stupeň	
  –	
  denná	
  forma štúdia –	
  jazyk: slovenský
- Evangelical Lutheran Theology –	
  spojený	
  1. a 2. stupeň	
  –	
  denná	
  forma štúdia –	
  
jazyk: anglický
- evanjelická	
  teológia so zameraním na sociálnu pomoc –	
  1. stupeň	
  –	
  denná	
  forma
štúdia –	
  jazyk: slovenský
- evanjelická	
  teológia so zameraním na sociálnu pomoc –	
  1. stupeň	
  –	
  externá	
  forma
štúdia –	
  jazyk: slovenský
- evanjelická	
  teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci –	
  2. stupeň	
  –	
  denná
forma štúdia –	
  jazyk: slovenský
- evanjelická	
  teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci –	
  2. stupeň	
  –	
  externá
forma štúdia –	
  jazyk: slovenský
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- evanjelická	
  teológia –	
  3. stupeň	
  –	
  denná	
  forma štúdia –	
  jazyk: slovenský
- evanjelická	
  teológia –	
  3. stupeň	
  –	
  externá	
  forma štúdia –	
  jazyk: slovenský
- Evangelical Lutheran Theology –	
  3. stupeň	
  –	
  denná	
  forma štúdia –	
  jazyk: anglický
- Evangelical Lutheran Theology –	
  3. stupeň	
  –	
  externá	
  forma štúdia –	
  jazyk: anglický
2/ Študijný	
  odbor 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov:
- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii –	
  1. stupeň	
  –	
  denná	
  forma štúdia –
jazyk: slovenský
- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii –	
  2. stupeň	
  –	
  denná	
  forma štúdia –	
  
jazyk: slovenský
Stretnutie s pracovnou skupinou AK na pôde EBF UK prebehlo 8. októbra 2014. Zo
stretnutia vzišla potreba prepracovať	
   spis k programu Náboženská	
   výchova v
kombinácii.Nové	
   pravidlá	
   komplexnej akreditácie 2015 sa v našom prípade dotkli najmä	
  
študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii. Nakoľko ide o učiteľský	
  
študijný	
   program, podľa nových pravidiel fakulta bola povinná	
   zdokumentovať	
   stanovený	
  
výkon vo vede a výskume v oblasti výskumu 1 - Pedagogické	
   vedy, (nie len v oblasti
výskumu 2 - Humanitné	
  vedy, ako tomu bolo 	
  doteraz). Znamenalo to, že výkon fakulty za
hodnotené	
  obdobie musel byť	
  rozdelený	
  do dvoch nezávislých oblastí	
  výskumu, čo vzhľadom
na veľkosť	
  EBF UK a počet hodnotených akademických pracovníkov nebolo jednoduché. Aj
napriek všetkým problémom sa však podarilo akreditačné	
   spisy všetkých súčasných
študijných programov pripraviť	
   podľa požiadaviek Akreditačnej komisie a v riadnom termíne
odovzdať	
  na posúdenie.
Spevácky zbor ICHTHYS vystúpil na Pôstnom a adventnom večeri slova a hudby 10.
4. 2014 a 11. decembra 2014 v Bratislave, v rámci akademických služieb Božích v
priestoroch auly EBF UK (3x), pri 170. výročí vzniku štátnej hymny SR v Ivánke pri Dunaji,
(20. marca) a na IV. evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi.

8. VEDA A VÝSKUM
8. 1 Granty
V roku 2014 pedagógovia na fakulte riešili viacero domácich i zahraničných grantov:
•

J. Filo: Grundvik EU, učiace partnerstvá, spolu so 4 vzdelávacími inštitúciami v
Európskej únii: (dve z Nemecka, 1 zo Švajčiarska, 1 z Poľska), Číslo: 13412 0632;
Číslo projektu: 2013-1-Dez-GRU06-16191. Názov: “Sociálna integrácia ľudí z
rôznych náboženstiev za pomoci interkulturálnej a medzináboženskej spolupráce v
oblasti pastorálneho poradenstva.” Obdobie realizácie: 2013-2015 a objem
prostriedkov: 14 400 Eur

•

Ľ. Batka, M. Zaviš, M. Neština - VEGA 1/1310/12 Možnosť jednotného postoja k
interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov.
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•

F. Ábel - Grant VEGA podaný v roku 2014: Corpus Paulinum v kontexte novej
paradigmy radikálne nová perspektíva na Pavla. (hlavný riešiteľ)

•

A. Predmerská - spoluriešiteľka grantu VEGA 1/0850/14

•

J. Bándy - spoluriešiteľ grantu VEGA 1/0369/11

•

F. Ábel, O. Prostredník, S. Láska - Projekt INSYZAKUK – Interný systém
zabezpečenia kvality Univerzity Komenského v Bratislave (MŠVVŠ SR – operačný
program Vzdelávanie, ITMS: 26140230007).

•

M. Neština, M. Zaviš, Ľ. Batka, Vedecký park UK ITMS 26240220086. Operačný
program Výskum a vývoj.

•

O. Prostredník - spoluriešiteľ, Theologie der Diaspora (GEKE), do grantu sú zapojení
aj doktorandi M. Poschová a R. Pačmár.

•

M. Jurík - Slavic Heritage Institute - Vplyv zahraničných stáží a študijných pobytov
študentov EBF UK v USA od roku 1990 na ECAV na Slovensku.

•

D. Benka: 1 riešený grant: MK-923/214/2.5„Nákup domácej a zahraničnej odbornej
literatúry pre Knižnicu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského“.
(odborný garant v spolupráci s pracovníkmi Knižnice EBF UK a 2 podané žiadosti o
grant MK SR – akvizícia knižnice a nákup technického vybavenia knižnice (odborný
garant v spolupráci s pracovníkmi Knižnice EBF UK)

• V roku 2014 sme mali tieto 3 granty mladých: UK/101/2014 - Mgr. Poschová
Michaela - G-14-067-00 Austrofilné tendencie predstaviteľov ECAV vo období
neoabsolutizmu; UK/357/2014 - Mgr. Pačmár Radim - G-14-068-00 Život a ideové
smerovanie Majstra Jána Husa v reflexii Jána Kvačalu; UK/470/2014 - Mgr. Panuška
Štefan - G-14-069-00 Súčasná protestantská ekonomická etika vo svete teologických
výstupov jej predstaviteľov a oficiálnych cirkevných dokumentov.
8. 2 Konferencie
Dňa 21. marca 2014 prebehlo sympózium Prístupy k teológii: skúsenosť	
   a príbeh.
Zúčastnili sa na ňom prof. Dr. Wolfgang Achtner a prof. Dr. Frank Brinkmann z Institut f.
Evangelische Theologie, Justus-Liebig-Universität Giessen, doc. P. Hošek, ThD. ETF UK v
Prahe, za EBF UK ThDr. D. Benka, PhD., prof. ThDr. J. Bándy, Mgr. Ľ. Batka, PhD.
Dňa 30. apríla 2014 na 3. konferencii doktorandov UK „Spájame vedomosti, invenciu
a vedu“	
   reprezenovala EBF UK Anna-Maria Benkova s témou: Lutherovo učenie o dvoch
spravodlivostiach.
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
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výšku finančnej dotácie, ktorú	
  fakulta získava z Ministerstva školstva.
Celková publikačná činnosť fakulty za rok 2014 podľa databázy EviPub ku dňu 23.
marca 2014 pozostávala zo 103 publikácií, ktoré možno rozdeliť do 17 kategórií.
Najpočetnejšou kategóriou v tomto roku boli odborné práce v domácich nekarentovaných
časopisoch (BDF - 52), vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (12) a publikované
príspevky na domácich vedeckých konferenciách (9). Potešujúca je publikácia vedeckej
monografie v zahraničnom vydavateľstve (Bándy), vedeckej práce v zahraničnom časopise
registrovanom v databáze Scopus (D. Benka) a kapitola vo vedeckej monografii vydanej
v zahraničnom vydavateľstve, a to Oxford University Press (Batka). Celkovú publikačnú
činnosť fakulty znázorňuje tabuľka:
Kategória
podľa EviPub

Metodik
a MŠ

Počet

AAA

1 A1

ABC

1 A1

ADF

12 D

Váha
Vedecké	
  monografie vydané	
  v zahraničných
0,50 vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané	
  v
0,045 zahraničných vydavateľstvách
0,023 Vedecké	
  práce v ostatných domácich časopisoch
Vedecké	
  práce v zahraničných časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
0,45 SCOPUS

ADM

1 C

AEC

1 D

Vedecké	
  práce v zahraničných recenzovaných
0,092 vedeckých zborníkoch, monografiách

AED

6 D

Vedecké	
  práce v domácich recenzovaných vedeckých
0,046 zborníkoch, monografiách

AFC

5 D

Publikované	
  príspevky na zahraničných vedeckých
0,092 konferenciách

AFD

9 D

Publikované	
  príspevky na domácich vedeckých
0,046 konferenciách

BAB

2 A2

BDE

3 D

BDF

52 D

Odborné	
  knižné	
  publikácie vydané	
  v domácich
0 vydavateľstvách
Odborné	
  práce v ostatých zahraničných časopisoch
Odborné	
  práce v ostatných domácich časopisoch

BEE

2

Odborné	
  práce v zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

BEF

1

Odborné	
  práce v domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

EDI

1

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDJ

1

Prehľadové	
  práce, odborné	
  práce, preklady noriem;
odborné	
  preklady v časopisoch, zborníkoch
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FAI

3

Redakčné	
  a zostavovateľské	
  práce knižného
charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky, atlasy ...)

GII

2

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré	
  nemožno
zaradiť	
  do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Spolu

103

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

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Skupina A1

1

0

2

0

5

4

9

2

Skupina A2

2

7

6

6

8

6

10

2

Skupina B (karenty)

0

1

0

0

1

2

1

0

Skupina C (nová	
  od 2015 –	
  WoS a
Scopus)

x

x

x

x

x

x

x

1

Skupina D (do roku 2015 ako C)

42

75

54

70

41

64

43

88

Spolu

45

83

62

76

55

76

63

93

Z hľadiska definície skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií, ako ich určuje a pri
financovaní vysokých škôl zohľadňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky z tohto
roku, by bolo možné 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), Skupina C (Publikácie
v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus) a
Skupina D (Ostatné publikácie). Skupina C je novou kategóriou ministerskej metodiky,
pôvodná Skupina C je teraz označená písmenom D.
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, 2012 a 2014 zasa vyššie. Prejavilo sa to i v roku 2014
v absolútnych číslach, keď sme napriek zvýšenej administratívnej záťaži spojenej
s prebiehajúcou akreditáciou zaznamenali celkový nárast v zmysle jednotlivých publikácií
oproti minulému roku zo 63 na 93. Negatívom však je nižší počet publikácií charakteru
vedeckej monografie alebo kapitol vo vedeckej monografii. Tiež v tomto roku nebola
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publikované karentovaná publikácia a len jedna publikácia sa objavila v databáze Scopus.
Tri najvýznamnejšie publikácie sú:
- AAA Bándy, Juraj [UKOEBSZ] (100%) : Az újszövetségi krisztológia időszerű szempontjai
és távlatai. - 1. vyd. - Szentendre - Komárom : Tillinger Péter Műhelye - Calvin J.
Teológiai Akadémia, 2014. - 300 s.
ISBN 978-615-80164-1-4
- ABC Batka, Ľubomír [UKOEBST] (100%) : Luther's Teaching on Sin and Evil
Lit. 39 zázn.
In: The Oxford Handbook of Martin Luther's Theology. - Oxford : Oxford University
Press, 2014. - S. 233-253 [1,07 AH]. - ISBN 978-0-19-960470-8
- ADM Benka, Dávid [UKOEBSZ] (100%) : Power of the Powerless and the Powerless
Power : A Reading of Nahum
In: Biblische Notizen. Neue Folge. - Č. 161 (2014), s. 3-18
Registrované	
  v: Scopus

Ďalším merateľným kritériom je počet ohlasov podľa kategórií publikačnej činnosti.
V roku 2014 bolo citovaných celkovo 37 publikačných výstupov podľa viacerých kategórií,
čo je o 12 viac ako vlani. Najcitovanejšími prácami sú Publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách (8) a vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (7).
Ohlasy vo väčšej miere získavajú aj kategórie Vysokoškolské učebnice.
Kategória podľa
EviPub

Počet

Názov kategórie

AAB

7 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ACB

4 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ADF

3 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

AED

3 Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách

AEE

1 Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách

AFD

8 Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

BAB

2 Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BCI

1 Skriptá a učebné texty

BDF

1 Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BEE

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

BEF

1 Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
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DAI

2 Dizertačné a habilitačné práce

EDJ

1 Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v
časopisoch, zborníkoch

Spolu

37

Celkový počet ohlasov na publikačné výstupy vedeckých a vedecko-pedagogických
pracovníkov EBF UK bolo 43, čo je o 14 viac ako v minulom roku. Z toho v 26 prípadoch
išlo o citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch, v 10 prípadoch
o citácie v zahraničných publikáciách. Zaregistrované bolo tiež 6 recenzií našich prác, z toho
5 v doma a 1 v zahraničí. Potešiteľné je, že jeden ohlas sa objavil aj v zahraničných
publikáciách registrovaných v citačných indexoch.
Najcitovanejšími autormi za rok 2014 boli na základe aktuálneho stavu evidencie
publikačnej činnosti doc. M. Klátik s ôsmimi ohlasmi, doc. F. Ábel so siedmimi ohlasmi. Za
nimi nasledujú doc. M. Zaviš s piatimi ohlasmi a doc. S. Horňanová a doc. Gažík so štyrmi
ohlasmi (ďalší: prof. Filo – 3, doc. Batka, prof. Bándy, Dr. Neština, Dr. Hanus a Dr.
Prostredník – 2, Dr. Benka a Mgr. A. Benková – 1).
Kategória podľa
EviPub

Počet
2013

o1

0

o3

8

10

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných
indexoch

o4

13

26

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

o5

5

1

Recenzie v zahraničných publikáciách

o6

3

5

Recenzie v domácich publikáciách

29

43

Spolu

Počet
2014
1

Názov kategórie
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných
indexoch

V súvislosti s publikačnou činnosťou fakulty a jej hodnotením je však potrebné znovu
nastoliť zásadnú otázku. Publikačnú činnosť pracovníkov je možné hodnotiť a analyzovať
z viacerých hľadísk a metodík. Obzvlášť markantné to je v kontexte s komplexnou
akreditáciou. Kritériá, podľa ktorých hodnotí publikačnú činnosť Akreditačná komisia,
a metodika, podľa ktorej dochádza k prerozdeleniu štátnej dotácie z pohľadu Ministerstva
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školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je vo viacerých aspektoch iná. Na
charakter publikačnej činnosti má nesporne vplyv kritériá habilitačných a inauguračných
konaní, ktoré môžu znovu uprednostňovať inú štruktúru publikačných kategórií, ani
nehovoriac o tom, ako započítava publikačnú činnosť do svojho hodnotenia Akademická
rankingová a ratingová agentúra (ARRA). Vzhľadom na malý počet vedecko-pedagogických
pracovníkov EBF UK táto publikačná činnosť nie je v porovnaní s veľkými fakultami taká
široká, aby mohla ľahko a rýchlo 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.
Poďakovať treba D. Benkovi za zostavenie dvoch čísel vedeckého časopisu
Testimonia Theologica.
8.4 Hosťovské prednášky
Dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli hosťovské prednášky. Celkovo ich fakulta
v roku 2014 zorganizovala 12, teda o 1 viac ako v roku 2013. Konali sa v stredu popoludní
o 13:00 hod:
•

19. februára: doc. PaedDr. M. Kovačka, PhD., Slovenská národná knižnica,
Martin„Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha najstaršia
slovenská kniha najstaršia slovenská”

•

26. februára: Rev. Prof. William Henn, STD, OFM Cap., Univerzita Gregoriana v
Ríme, „Môžu sa kresťania zjednotiť v otázke o Cirkvi?”

•

26. marca: doc. Jiří Mrázek, Univerzita Karlova v Praze, ETF, „Vztah ke Starému
zákonu - v synoptických evangeliích a obecných epištolách”

•

9.apríla, MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., Univerzita Karlova v Praze,
Katolická teologická fakulta, “Křesťan a zástupné rozhodování za pacienta.”

•

23. apríla, Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Hans Schwarz, Universität Regensburg, “Work,
Vocation and Calling: Their Meaning for Today”.

•

30. apríla, fra Dr. theol. Branislav Mičkovic, “Kritéria teologického myslenia v zmysle
politickej teológie Dorothee Sölle a Johanna Baptista Metza”

•

1.10. prof. Dr. Karl Schwarz, Universität Wien, “Kvačala und Wien”

•

8.10. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., prof. emeritus PdF UK, “Pozitívna
psychológia”

•

5.11. Dr. Johannes Thon, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, “Sprache als
Handeln in der biblischen Spruchweisheit"

•

12.11. Prof. Dr. Ľubomír Ďurovič, DrSc., “Niektoré uzávery z analýzy Bardejovského
katechizmu pre kultúrnu históriu Slovenska.”
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•

26.11. PhDr. Helena Pašiaková, PhD., Evanjelické gymnázium Tisovec, “Prínosy a
výzvy stredného evanjelického školstva”

•

3.12. Rabín M. Kapustin, ŽNO Bratislava, “Free Will in Judaism”

8.5. Hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry 2015
Za rok 2014 došlo k zmene postavenia v rebríčku fakulty v hodnotení ARRA. EBF
UK sa presunula z tretieho na piate miesto medzi teologickými fakultami na Slovensku, preto
si tento trend iste zaslúži väčšiu pozornosť. ARRA hodnotí fakulty v piatich oblastiach:
vzdelávanie, atraktivita štúdia, veda a výskum, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť.
V oblasti vzdelávania sa fakulta umiestňovala od začiatku samostatného hodnotenia
teologických fakúlt na 3. mieste, čo sa od roku 2009. Ide tu predovšetkým o pomer študentov
na učiteľa, resp. na docenta a profesora, či o podiel profesorov na počte všetkých učiteľov.
Existuje tu reálny predpoklad na zlepšenie hodnotenia v tejto kategórii, keďže v roku 2014
úspešne prebehli tri habilitačné konania spomedzi našich vyučujúcich.
V oblasti atraktivity vzdelávania sa pohybujeme v posledných šiestich rokoch
v rozmedzí 3. až 5. miesta. Podiel nezamestnaných absolventov sa pohybuje okolo 5%, nízky
je počet prihlásených študentov k plánu. Na druhej strane máme vysoký pomer zapísaných
študentov k počtu prijatých, dobré čísla dosahujeme aj v oblasti prijímania a vysielania
študentov z a do zahraničia.
Najväčší prepad, ktorý výrazne prispieva k poklesu našej fakulty v hodnotení ARRA,
je oblasť, ktorú ARRA nazýva Veda a výskum. Ide tu o hodnotenie publikačnej činnosť
a citačných ohlasov. Zatiaľ čo v rokoch 2009-2011 sme v tejto oblasti dominovali, od roku
2012 nás v pozícii neohrozeného lídra nahradili iné fakulty a my sme sa prepadli na šieste
miesto. Tento prepad nie je spôsobený poklesom našej publikačnej činnosti, táto rástla viacmenej pravidelne. Rozdiel je spôsobený dovtedy na Slovensku nevídaným nárastom
publikačnej činnosti predovšetkým prešovských teologických fakúlt od roku 2011. Z pohľadu
ARRA zaostávame aj v oblasti citačných ohlasov na publikované diela. Zatiaľ čo prvé tri
teologické fakulty v posledných troch rokoch preukázali pozoruhodne pravidelný nárast
citácií na tvorivého pracovníka a publikáciu, citačné ohlasy na práce EBF UK ostali na
relatívne stabilnej úrovni.
V oblasti doktorandského štúdia sme sa do roku 2013 pohybovali takmer vždy na
prvom mieste. Až v roku 2014 sme v tejto oblasti poklesli na 4. miesto. Pokles je
spôsobených primárne pomerom počtu doktorandov-absolventov k počtu profesorov
a docentov, inými slovami: takmer nikto z našich doktorandov neukončí štúdium
v štandardnej dĺžke. V tejto hodnote sme medzi teologickými fakultami na poslednom mieste.
V oblasti grantovej úspešnosti dosahujeme vynikajúce výsledky v porovnaní s ostatnými.
Sme lídrom v sume finančných prostriedkov získaných z domácich zdrojov i získania
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celkovej sumy grantov v priemere na tvorivého pracovníka.
Hodnotiacou správou ARRA sa podrobnejšie zaoberali aj členovia VR EBF UK na
svojom zasadnutí. Na získanie lepšieho umiestnenia fakulty v hodnotení ARRA vedenie
fakulty podporuje a bude podporovať habilitácie a inaugurácie pedagógov, ktorí spĺňajú
kvalitatívne kritériá. Formálna úprava sa dá vykonať upravením pomeru počtu prihlásených
na štúdium k plánu o očakávaných prihláškach. V budúcnosti bude potrebné vo väčšej miere
klásť dôraz na to, aby doktorandi končili svoje štúdium v štandardnej dĺžke, podporovať
kvalitné vedecké publikácie a tiež ich dostupnosť širšej odbornej verejnosti, aby sa zvýšila
ich citovanosť. Dôležité bude tiež udržať trend úspešnosti v získavaní vedeckých grantov
doma i v zahraničí. Ponuka kurzov v anglickom jazyku a prijímanie zahraničných študentov
vo väčšej miere zase môže zvýšiť atraktivitu študijného prostredia.
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 Theologica (Prostredník, Gažík)

•

Naša Univerzita (D. Benka)

•

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

•

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

•

Služba Slova, (Klátik)

•

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)

•

Fakulta masmédií Paneurópskej VŠ v Bratislave (Klátik)
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Členstvo v grémiách ECAV
•

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

•

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

•

Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku (Jurík)

•

Komisia pre kaplánske skúšky (Predmerská)

•

Komisia pre farárske skúšky ECAV (Bándy, Predmerská)

•

Predseda odbornej poroty Festivalu speváckych zborov ZD ECAV

Zahraničné	
  inštitúcie
•

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

•

Wissenschatfliche Gesellschaft fűr Theologie, SRN (Bándy)

•

Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (Bándy)

•

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

•

Výkonná rada SLZ, Výbor pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ (Klátik)

•

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)

•

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)
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•

Koordinátor výskumného programu: Christian World Community and the Cold War
(Filo)

•

Odborná komisia pre celoslovenské kolo olympiády z predmetu Ev. náboženstvo
(Horňanová)

•

Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov (Šaray)

•

Slovenská hudobná únia (Predmerská)

•

Festivalový výbor MF SHO (Predmerská)

•

Štúrova spoločnosť (člen predsedníctva Ábel)

•

Ekumenická rada cirkví v SR (Klátik)

Ocenenia
•

Medaila rektora UJS v Komárne (Bándy)

•

Cena Ľudovíta Šenšela (Gažík, Jurík)

•

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1)
(Neština)

•

[o1] 2014 Sýkora, Peter: Kl'účová úloha metafyzickych pojmov a koncepcií v
bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych
kmeňových buniek. In: Filosofický časopis, vol. 62, no. 6, 2014, s. 826 - AHCI
(Neština)

•

Publikácia v databáze Scopus a WoS (D. Benka)

Na SPK, Teologickej konferencii ECAV na Slovensku, Misijných dňoch a
Dištritkuálnych dňoch prednášali: Batka, Filo, Hanus, Klátik, Horňanová, Prostredník.
Prednáška pre Ústredie EPS v OS a OZ SR (Klátik)
Významnejšie prednášky: Horňanová (19. septembra, Sláva šlachetným III, Liptovský
Mikuláš), Predmerská (2 muzikologické konferencie - osobnosti a hudobné pamiatky
Gemera, a Malohontu), Bándy (28. mája v Bratislave), Bándy (22. - 24. september,
Konferencia MLB, Liebfrauenberg, Francúzsko), Zaviš (interrupcie vo svetých
náboženstvách, MMK, Brno, ČR a RU, Ružomberok), Ábel (6. februára, CĎV UTK UK),
Ábel (16. mája - RTF, UJS Komárno), Ábel (6. novembra FF UKF Nitra), Prostredník (4. - 5.
augusta Studiorum Novi Testamenti, Szeged, Maďarsko), Prostredník (16. mája RTF UJS
Komárno), Prostredník (31. október, Exegetický maratón, Praha), Gažík, Klátik, Hanus,
Poschová, Pačmár (5. novembra, Konferencia o Ľ. Štúrovi, Bratislava), Filo (23 - 26. októbra,
Strasburg, Francúzsko), Neština (15.- 16. mája Olomoucké právnické dny), Neština (6.-7.
októbra, SAV Smolenice), Benka (10. - 12. júna, Christian Hebraism, Budapest), Benka (15.
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máj, ETF Goettingen). Batka (23. mája, medzinárodný enviromentálny seminár ECAV v
Banskej Bystrici), Batka (2.-12. septembra, Konferencia SLZ o ekleziológii na LSTC v
Chicagu).
Vo verejnoprávnych médiách vystupovali: Ábel, Batka, Klátik, Prostredník,
Predmerská, Benka D., Hanus.
V Komisie pre revíziu slovenského ekumenického prekladu Biblie sú	
   zapojení	
  
kolegovia: Horňanová, Benka D., Ábel.
9. INÉ PODUJATIA
Ku základným povinnostiam dekana patrí:
• účasť na Kolégiu rektora UK (3. 2. 2014, 28. 4. 2014, 9. 6. 2014). Výjazdové
kolégium rektora v Hodruši Hámre v dňoch 26.-27. novembra
• VR UK (3. 2. 2014, 28. 4. 2014, 9. 6. 2014, 13. 10. 2014, 8. 12. 2014)
• účasť na slávnostných promóciách PhD. (7. 3. 2014, 13.6. 2014, 3. 10. 2014, 5. 12.
2014)a účasť na slávnostných promóciách rigoróznych konaní (9. 4. 2014, 24. 11.
2014)
• účasť na slávnostiach UK - 95. výročie založenia UK 26. júna, Otvorenie
akademického roka 22. septembra
• udelenie čestných doktorátov (Prof. J. Vilček, 28. januára), Angela Merkel (20.
októbra), A. J. Turner (2. decembra)
• predkladanie správy dekana za rok 2013 (za obdobie od 1. januára - 31. decembra
2013), ktorá bola predložená AO EBF UK dňa 12. marca 2014
•

účasť na zasadnutí Správnej rady Fondu EBF UK (31. januára; 11. marca)

•

účasť na Synode ECAV v Levoči spolu s tajomníkom Ing. S. Láskom (6. - 7. júna)

•

účasť na slávnostných Službách Božích, ako reprezentácia fakulty, alebo ako kazateľ
27. mája - Inštalácia pplk. Mgr. Mariana Bodolló do funkcie generálneho duchovného
OS a OZ SR, 22. júna - SLB s prednáškou o AV v Modre, 28. septembra - Veni Sancte
vo Veľkom kostole v Bratislave), 19. novembra akademické SLB,16. apríla - SLB pre
Ev. Lýceum v Bratislave

•

na ordinácii novokňazov v Prešove EBF UK zastupovali prodekani D. Benka a M.
Jurík

•

významnejšie pracovné stretnutia dekana: 20. marca - 170. výročie vzniku štátnej
hymny SR v Ivanke pri Dunaji. Účasť na pódiovej diskusii na IV. evanjelických
cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi (téma: Rodina), 19. novembra Otvorenie
putovnej výstavy k 500. výročiu Reformácie, stretnutie s hosťami z Vojvodiny - cz
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Hložany (7. júla), Prednáška pre lektorov ELCA na Slovensku, Arden Haug (21.
augusta)
•

14. júla - Pohrebná rozlúčka s doc. ThDr. Andrejom Hajdukom v Sliači
Dekanské	
  voľno udelil dekan na dni: 17. apríla a 30 októbra 2014.

10. ZAHRANIČNÉ KONTAKTY FAKULTY
Fakulta má	
  celkovo 12 zmlúv v rámci programu Erasmus + do roku 2020. Organizáciu
a zabezpečovanie erasmovských učiteľských návštev má	
  na starosti prodekan D. Benka.
Plánovaná	
   návšteva Evanjelickej teologickej univerzity v Budapešti sa nekonala z dôvodu
veľkých rekonštrukčných prác v Budapešti. Návšteva bola preložená	
  na rok 2015.
Spomenúť	
   treba návštevu z Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovy
v Prahe, v dňoch 12.-13. mája. Z ETF UK prišli na návštevu (Ján Roskovec, Peter Morée,
Tabita Landová, Ladislav Beneš, Jiří	
   Mrázek, Pavel Moskala - knihovník, a Věra Fritzová,
zahr. odd.). Doc. Mrázek predniesol prednášku „Teologie obecných epištol: Epištola Judy a
Druhá	
  epištola Petra“.
Fakultu počas roka navštívili aj iné	
   významné	
   osobnosti zo zahraničia: biskupka
Synody Sion ELCA v USA Wilma Kucharek 13. augusta a 16.-23. decembra.
Na návrh Vedenia EBF UK bola rektorom UK udelená Zlatá medaila UK pre pána prof. Ch.
Spehra, v Friedrich-Schiller Univerzity v Jene. Toto ocenenie posilní naše kontakty s
Univerzitou v Jene a pamätnej medaily UK pre prof. Wilhelma Niebuhra, roznako z ETF v
Jene. Dňa 21. októbra prebehlo na univerzite v Jene slávnostné otvorenie akademického roka
za prítomnosti rektora a iných predstaviteľov univerzity. Evanjelická teologická fakulta
zaradila do programu otvorenia aj odovzdanie Zlatej medaily UK. Za týmto účelom dekan
EBF UK vycestoval do Jeny a medailu osobne odovzdal.
Pre duchových Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku o Teologických zásadách služieb
Božích prednášal prof. J. Filo (6. novembra), ktorý predniesol 4 prednášky na sústredení pre
členov Slovenskej ev. cirkvi v Srbsku (3. - 7. novembra).
F. Ábel - ERASMUS pobyt na ETF v Prahe (máj 2014). V rámci pobytu dve
vyžiadané	
   prednášky. O. Prostredník udržiava vzťahy s prof. Niebuhrom z Jeny a prof.
Schwarzom z Viedne.
D. Benka - Erasmus pobyt na Univerzite v Goettingene, 13. - 20. mája.
LLP-Erasmus: Spolupráca s MUDr. ThLic. Jaromírom Matějkom Ph.D., Th.D.,
akademickým pracovníkom Ústavu etiky 3. LF UK a Katedry teologické	
  etiky a spirituální	
  
teologie KTF v Prahe. Na EBF UK zazneli 3 jeho prednášky v dňoch 6. –	
  9. apríla 2014.
Mnoho zahraničných kontaktov buduje v rámci pôsobenia generálneho biskupa ECAV
na Slovensku doc. M. Klátik.
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V dňoch 30. júna - 4. júla sa uskutočnil ďalší ročník Letnej teologickej akadémie: LTA
2014. Prvé prázdninové dni sa už tradične niesli v duchu intenzívneho vzdelávacieho kurzu v
anglickom jazyku, ktorý je určený nie len pre študentov či absolventov evanjelickej teológie,
ale i študentov príbuzných študijných odborov. Akadémia mala 16 účastníkov, a to
doktorandov z EBF UK Bratislava, doktorandov z ETF UK Praha, evanjelických teológov
a duchovných, pôsobiacich v cirkevných zboroch na Slovensku. Prednášateľom bol emeritný
profesor systematickej teológie z Concordia Seminary, St. Louis, Missouri a riaditeľ Inštitútu
pre misiu v St. Louis (Institute for Mission Studies) prof. Robert Kolb. Svojou prácou
významne prispel pri vydaní Book of Concord (Symbolických kníh). Takisto je autorom
viacerých kníh, ktoré sa zaoberajú Lutherovou teológiou. Najnovšou publikáciou je The
Oxford Handbook of Martin Luther's Theology, ktorú editoval spolu s profesorkou Iren
Dingel a naším dekanom, doc. Ľubomírom Batkom, Dr. theol. Profesor Kolb prednášal na
viac ako 40 vzdelávacích inštitúciách, piatich kontinentoch a viacerých cirkevných
podujatiach. Hlavná téma akadémie bola: „Hermeneutika Martina Luthera“. Program letnej
teologickej akadémie bol zameraný na analýzu Lutherových komentárov ku knihe Genesis a
listu Galatským (1535) a hodnotenie Lutherovej exegetickej metódy, ktorú používal na
prednáškach.
Predstavitelia fakulty a Slovenskej synody Sion deklarovali záväzok pokračovať v
zahraničných stážach a podporovať tento výmenný program. Aj v roku boli na trojmesačných
letných stážach v ev. zboroch ELCA v USA naši študenti: Ana Uher (Lebanon Lutheran
Church, Witehall, Michigan), Daniela Kissová (United Evangelical Lutheran Church,
Schulenburg, Texas), Michaela Honsová (Grace Lutheran Church, Monroe, Wisconsin)
a Pavel-Andrei Prihracki (Muskegon).
Fakultu o.i. navštívili aj prof. Ch. Boyd Brown, Boston university, USA (12. februára).
Dekan fakulty sa zúčastnil zahraničného študijného pobytu na Institut fuer
Europäische Geschichte v Mainzi. Predniesol tu aj prednášku o konfesionálnej situácii na
Slovensku (11. novembra).
11. TECHNICKO-HOSPODÁRSKI PRACOVNÍCI
Funkciu tajomníka fakulty vykonával Ing. Samuel Láska. V priebehu roka nedošlo
k významným zmenám organizačnej štruktúry na miestach technicko-hospodárskych
zamestnancov fakulty.
V knižnici nastúpila na 100% úväzok Mgr. Katarína Kianicová, PhD, ktorá	
   je
poverená	
  aj vedením knižnice. Na čiastočný	
  úväzok pracuje v knižnici Mgr. Marek Neština,
PhD. Na pracovnom mieste: pracovníčka v jedálni pôsobí	
   pani Andrea Banášová. Na
pracovnom mieste: upratovačka pôsobí	
  pani Adela Štrkáčová. Vo funkcii údržbára pôsobí	
  pán
Miroslav Štrkáč.
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Agendu referentky pre doktorandské	
  štúdium na čiastočný	
  pracovný	
  úväzok vykonáva
pani a referentku pre študijné	
  záležitosti vykonávala pani Jana Mokošová. Sekretárkou dekana
v roku 2014 bola pani Ľubica Černá. Funkciu pokladníčky a správkyne majetku vykonáva
pani Jana Kozáková, ktorá	
   v čiastočnom pracovnom úväzku vykonáva aj funkciu mzdovej
účtovníčky. Funkciu ekonómky v roku 2014 vykonáva pani Ing. Katarína Sebíňová. Funkciu
správcu budov fakulty a Teologického domova vykonával pán Ľuboš	
   Hradský. Funkciu
pracovníka v knižnici vykonáva Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý	
   zastáva aj funkciu správcu
AIS 2 a správcu webovej stránky.
24 hodinovú	
  strážnu službu budov fakulty a Teologického domova zabezpečujú Alica
Gbúrová, Jana Pálková, Mária Šandorová, Vladimír Ikrényi a Oto Nečada.
Stav technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov k 31. decembru
tvorilo 17 fyzických osôb, z toho 10	
  žien, v súhrnnom prepočte 18,24 pracovných úväzkov.
12. KNIŽNICA
Vedúcou knižnice Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK sa od 7. januára stala Mgr.
Katarína Kianicová, PhD., ktorá	
   má	
   vyštudovaný	
   odbor knižnično-informačných štúdií. Do
špecifických procesov knižnice bola zaučená	
   pani Mgr. Veronikou Pydychovou, bývalou
pracovníčkou fakultnej knižnice RKCMBF UK, ktorá	
   začiatkom roku 2014 v knižnici EBF
UK brigádnicky vypomáhala. Spracovaním publikačnej činnosti prispievajúcich vedeckých
pracovníkov fakulty sa od 1. 4. 2013 venuje Mgr. Marek Neština, PhD., ktorý	
   v tejto činnosti
pokračuje aj v roku 2014. Vo výpožičných službách knižnice naďalej pracuje Mgr. Vlastislav
Svoboda, ktorý	
  je tiež	
  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 2014 mala knižnica EBF UK ročný	
   prírastok 652 knižničných jednotiek,
z ktorých sa 436 kníh získalo darom a 216 kúpou alebo grantom. V roku 2014 sme získali
grant Ministerstva kultúry SR na zakúpenie kníh do fondu knižnice EBF UK v podprograme
„Akvizícia knižníc“	
   v hodnote 1500 Eur, pričom spolupráca EBF UK na tejto dotácií	
   bola
v rámci spoluúčasti 500 Eur. Z tohto grantu sme zakúpili 44 kníh, ktoré	
   sú	
   už	
   v tomto
momente skatalogizované	
  a sú	
  súčasťou otvoreného fondu knižnice. Ide o odbornú	
  literatúru
prevažne zahraničnej proveniencie. Môžeme spomenúť	
   napríklad Literaturführer Theologie
und Religionswissenschaft, Kirchengeschichte, Grundtexte: der neueren evangelischen
Theologie, Praktische Theologie, Einleitung in die Systematische Thololgie, Historisches und
biblisches Israel a podobne.
V súčasnosti sa v knižnici nachádza 25 693 spracovaných knižničných jednotiek.
Počet registrovaných používateľov je 378. Z tohto počtu je 211 mimofakultných používateľov
knižnice. Ide predovšetkým o študentov z Filozofickej fakulty UK (118), z Pedagogickej
fakulty UK (34), Rímskokatolíckej cyrilometodskej fakulty UK (10) či z Právnickej fakulty
(7). Študenti z EBF najviac navštevujú	
  Filozofickú	
  fakultu UK (22), Pedagogickú	
  fakultu UK
(17) a Rímskokatolícku cyrilometodskú	
  fakultu UK (8). Z celkového počtu 13 fakúlt, máme
veľkosť	
  fondu zodpovedajúci 11 fakulte. V počte absenčných výpožičiek dobiehame Fakultu
manažmentu, ktorá	
  má	
  podobnú	
  veľkosť	
  svojho knižničného fondu, ale takmer štvornásobne
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vyšší	
   počet študentov. Máme väčší	
   počet výpožičiek, než	
   Fakulta sociálnych a ekonomických
vied a Rímskokatolícka cyrilometodská	
  bohoslovecká	
  fakulta.
Navštevovaná	
   je aj webová	
   stránka knižnice EBF UK, kde čitatelia môžu nájsť	
  
aktuálne informácie. Podľa počítadla je to 4378 používateľov, pričom sa za návštevu
započítava len jedna návšteva z toho istého počítača v priebehu dňa. V rámci služieb
Akademickej knižnice, ktorá	
   je materskou knižnicou všetkých fakultných knižníc sa
sprístupňujú	
  nielen elektronické	
  informačné	
  zdroje (licenčne zakúpené	
  prístupy do svetových
databáz článkov, časopisov a kníh), ale aj tzv. vzdialený	
  prístup k informačným zdrojom (to
znamená, že dostupná	
  databáza sa dá	
  pozerať	
  priamo z domu, používateľ	
  nemusí	
  byť	
  priamo
na akademickej pôde). V tomto roku máme skúšobný	
   prístup ku Brill Classical Studies
Database, ide o databázu článkov z oblasti klasických štúdií, ktorá	
  je sprístupnená	
  do 31. 1.
2015.
Knižnica naďalej zabezpečuje kopírovacie služby, skenovanie dokumentov a ich
viazanie do hrebeňovej väzby. Spravuje kopírovací	
   stroj v knižnici, kopírovací	
   stroj
v priestoroch pred knižnicou a zaisťuje chod prenajatej sieťovej tlačiarne a kopírovacieho
stroja na druhom poschodí	
   fakulty, ktorý	
   je využívaný	
   pedagogickými pracovníkmi
jednotlivých katedier ako aj technicko-hospodárskymi pracovníkmi dekanátu. Naďalej
spolupracuje s organizáciou „Domov použitých kníh“, ktorej knihy sa nachádzajú	
   na voľný	
  
výber v regáloch v priestore pred knižnicou. Knižnica teda okrem tradičných služieb
(výpožičné, kopírovacie služby) zabezpečuje aj spracovanie získaných knižničných
dokumentov do online databázy AK UK (katalogizácia) a eviduje a bibliograficky
zaznamenáva databázu publikačnej činnosti našich pedagogických pracovníkov.
13. INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM
Správu Integrovaného informačného a komunikačného systému (IIKS) u nás aj v roku
2014 zastrešovalo Centrum informačných technológií	
   na Rektoráte UK, čo je ekonomickejšie
riešenie v prípade menších fakúlt. Problémy sa riešia plánovanými výjazdmi jeho
pracovníkov. Jednoduchšie veci (ako napríklad zabudnuté	
   heslá, či nastavenia a
synchronizáciu PC s ostatnými perifériami, najmä	
  tlačiarňami) sú	
  odstraňované	
  operatívne za
asistencie Mgr. Vlastislava Svobodu.
Ten je poverený	
  nielen správou hesiel, ale sa podieľa ako lokálny správca aj na chode
akademického informačného systému AIS 2 a je aj webmastrom, ktorý	
   edituje všetky
informácie fakultnej stránky EBF UK (www.fevth.uniba.sk) a Portálu vysokých škôl
(portalvs.sk). Tento portál je podporovaný	
   Ministerstvom školstva SR a sú	
   v ňom
zverejňované	
  predovšetkým aktuálne údaje pre uchádzačov na VŠ	
  o prijímacom konaní	
  ako aj
bližšie údaje o jednotlivých študijných programoch.
Súčasne so správou aktuálnej webovej stránky prebiehali už	
  aj školenia a prípravy na
rozbehnutie nového, modernejšieho a prehľadnejšieho webového rozhrania. Tieto práce si
vyžadujú	
   koordináciu pri zladení postupov pri migrácii údajov zo starého systému do nového
ako aj vyjasnenie cieľov, čo bude atraktívnou náplňou nového webu a ktoré	
  jeho funkcionality
budú	
   využívané. Tvorba obsahu nového webu by sa do budúcnosti mala stať	
   prioritou a
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hlavnou súčasťou prezentácie fakulty najmä	
  vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe prevažná	
  
časť	
  záujemcov vyhľadáva relevantné	
  informácie o štúdiu takmer výlučne cez audiovizuálne
médiá, predovšetkým internetové	
  zdroje.
Práve už	
   spomínaný	
   proces migrácie údajov spolu s nastavením štruktúry tzv.
povinného minimálneho obsahu je základnou a najnáročnejšou fázou. Nový	
   grafický	
   vizuál
webu by mal odrážať	
   súčasné	
   zvýšené	
   nároky používateľov a docieliť	
   väčšiu prehľadnosť	
  
a adresnosť	
  informácií. K tomu by mala prispieť	
  aj zjednocujúca platforma pre všetky fakulty
UK, vrátane riadiacej zložky na rektoráte a tomu prispôsobené	
   zautomatizované	
   funkcie
s prepojením na čerstvé	
   informácie v AISe, SAPe, či ďalšie kooperujúce subsystémy. Až	
  
v praxi sa však ukáže, aká	
   bude úspešnosť	
   a efektivita nových webových stránok fakulty,
ktoré	
  budú	
  aj naďalej spravované	
  pomocou klasického redakčného systému (Typo 3), aby aj
touto cestou mohla byť	
  naša fakulta príťažlivejšia pre nových študentov a prišiel aj očakávaný	
  
nárast ich počtu u nás.
14. HOSPODÁRENIE FAKULTY
Na fakulte v roku 2014 sa pokračovalo v zabezpečovaní	
   	
   úsporných opatrení, ktoré	
  
prispeli k efektívnejšiemu hospodáreniu. Medzi tieto opatrenia patrili:
- priebežná kontrola nákladových položiek s preverovaním oprávnenia a výšky
požadovaného nákladu,
-

zabezpečenie čo najoptimálnejšieho prenájmu bytových a nebytových priestorov,

-

vykurovanie podľa nastavených piatich vykurovacích režimov, ktoré sa používajú podľa
poveternostných podmienok,

-

racionalizácia mzdových prostriedkov pedagógov a THP pracovníkov spolu so
zabezpečením valorizáciou miezd a primeraným odmeňovaním.

Výsledky hospodárenia za rok 2014 objasňujú	
  nasledovné	
  údaje:
14.1. Hospodársky výsledok
V roku 2014 fakulta dosiahla v oblasti príjmov hodnotu 763 585 eur a v oblasti
výdavkov hodnotu 761 896 eur.
Výsledkom hospodárenia je zisk 1 689 eur, ktorý	
   zodpovedá	
   primeranému využitiu
pridelených finančných prostriedkov, ktoré	
   sme mali k dispozícii v roku 2014 na
zabezpečenie činnosti fakulty. Prehľad výsledkov hospodárenia zobrazuje nasledovná	
  tabuľka
a graf.
Prehľad hospodárenia

2010

2011

2012

2013

2014

Výnosy (Príjmy)

867 724

820 841

778 854

747 944

763 585

Náklady

831 356

820 772

751 190

750 874

761 896
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14.2 Výnosy (Príjmy)
Celkové	
   príjmy v roku 2014 dosiahli hodnotu 763 585 eur. Najväčší	
   podiel prímov
tvorí	
   prevádzková	
   dotácia, ktorá	
   mala v roku 2014 hodnotu 604 026 eur. Oproti roku 2013
(613 976) bola nižšia o 9 950 eur.
Príjmy sú	
   vytvorené	
   prevažne z celkových dotácií	
   v hodnote 613 113 eur, tržieb
z predaja služieb (bytné	
   šrudenti) v hodnote 83 228 eur, výnosov z nedotačnej činnosti
(školné	
   a poplatky) v hodnote 29 135 eur a výnosov z prenájmu bytových a nebytových
priestorov v hodnote 26 753 eur.
Prehľad príjmov z hlavnej, podnikateľskej a niektorých ďalších položiek zobrazuje
nasledovná	
  tabuľka a graf:
Prehľad príjmov v dotačnej a podnikateľskej činnosti a ich podiel na celkových
príjmov fakulty
2010

2011

2012

2013

2014

Prevádzková	
  dotácia (PD)

742 069

695 640

650 501

613 976

604 026

% podiel PD

87,10%

84,75%

83,52%

82,09%

79,10%

Podnikateľská	
  činnosť	
  (PČ)

13 036

14 905

22 577

29 127

33 575

% podiel PČ

1,51%

1,82%

2,90%

3,90%

4,40%
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Výnosy z podnikateľskej činnosti celkom mali v roku 2014 hodnotu 33 575 eur.
Oproti roku 2013 (29 127) boli vyššie o 4 449 eur.
Z toho výnosy z prenájmu kancelárskych a bytových priestorov mali v roku 2014
hodnotu 29 935 eur. Oproti roku 2013 (27 711) boli vyššie o 2 224 eur, a ubytovanie iných
osôb počas letných prázdnin malo v roku 2014 hodnotu 6 361 eur. Oproti roku 2013 (5 815)
bolo vyššie o 546 eur.
Výnosy zo školných poplatkov mali v roku 2014 hodnotu 21 076 eur. Oproti roku
2013 (19 784) boli vyššie o 1 292 eur.
Príjmy zo zápisu na štúdium mali v roku 2014 hodnotu 2 390 eur. Oproti roku 2013 (2
600) boli nižšie o 210 eur.
Výnosy z činností	
  v knižnici mali v roku 2014 hodnotu 1 417 eur. Oproti roku 2013 (1
819) boli nižšie o 402 eur.
14.3 Náklady
Náklady dosiahli v roku 2014 celkom hodnotu 761 896 eur. Najväčší	
  podiel nákladov
tvoria mzdové	
   náklady, ktoré	
   mali v roku 2014 hodnotu 518 924 eur. Oproti roku 2013
(498 904) boli vyššie o 20 020 eur.
Náklady sú	
  ďalej tvorené	
  v rozhodujúcej miere zo spotreby energií, ktoré	
  mali v roku
2014 hodnotu 45 057 eur a oproti roku 2013 (56 833) boli nižšie o 11 776 eur, ďalej náklady
na služby v hodnote 37 617 eur, spotrebu materiálu v hodnote 24 631 eur a cestovné	
  náklady
v hodnote 6 113 eur.
Náklady na služby tvoria nasledovné	
  rozhodujúce položky: V dotačnej činnosti
31 023 eur, nájomné	
   za fakultu pre GBÚ	
   ECAV, Tlačiarenské	
   služby a viazanie. Telefón, fax.
V nedotačnej činnosti 5 836 eur, Telefón, fax, Odvoz odpadu, Ostatné	
   služby.
V podnikateľskej činnosti 757 eur.
Náklady v spotrebe materiálu tvoria nasledovné	
   rozhodujúce položky: V dotačnej
činnosti 17 105 eur, Knihy, časopisy a noviny, drobný	
   hmotný	
   majetok (DHM), Stavebný	
   a
elektroinštalačný	
   materiál. V nedotačnej činnosti 6 795 eur, spotreba DHM bez ev, DHMnábytok, Ostatný	
   materiál. V podnikateľskej činnosti 731 eur, Čistiace, hygienické	
   a
dezinfekčné	
  potreby.
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Prehľad mzdových nákladov (MN) a ich podiel k celkovým nákladom fakulty
2010

2011

2012

2013

2014

Hrubé	
  mzdy zamestnancov (HMZ)

376 300 318 625 316 322

319 489 363 787

% podiel HMZ

45,96%

40,35%

42,88%

42,55%

47,75%

Hrubé	
  mzdy dohodárov (HMD)

32 865

46 471

43 101

32 346

20 576

% podiel HMD

4,01%

5,66%

5,74%

4,31%

2,70%
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Prehľad vybraných nákladov a ich podiel k celkovým nákladom fakulty
2010

2011

2012

2013

2014

Mzdové	
  náklady (MN)

542 188

483 944

474 789

482 221

518 924

% podiel MN

65,22%

58,96%

63,20%

64,22%

68,11%

Spotreba materiálu (SM)

16 732

56 011

15 103

26 963

24 631

% podiel SM

2,01%

6,82%

2,01%

3,59%

3,23%

Spotreba energie (SE)

62 350

52 882

62 278

56 832

45 057

% podiel SE

7,50%

6,40%

8,30%

7,57%

5,91%

5 422

6 792

10 162

5 991

7 431

0,60%

0,83%

1,35%

0,80%

0,98%

3 354

6 096

2 128

4 553

6 113

0,40%

0,70%

0,30%

0,61%

0,80%

Opravy a udržiavanie (OU)
% podiel OU
Cestovné	
  náhrady (CN)
% podiel CN
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Fakulta v priebehu roka 2014 hospodárila s finančnými prostriedkami tak, aby
zabezpečila svoju základnú	
   činnosť	
   v oblasti vzdelávania a materiálno technického
zabezpečenia.
15. SPRÁVA BUDOV
Tak ako po minulé	
  roky činnosť	
  správy budov EBF UK sa v roku 2014 zameriavala
predovšetkým na udržiavanie technického stavu budov, ďalej na mapovanie a plánovanie
systémových prác technickej údržby podľa stupňa urgentnosti a rozsiahlosti.
V roku 2014 sa na úseku správy venovalo plánovaniu a realizácii obnovy technického
stavu ubytovacieho zariadenia a fakulty. Podľa stupňa urgentnosti sa rekonštruovali rozvody
v hygienických bunkách a sociálnych zariadeniach TD a aj fakulty. V spolupráci s GBÚ	
  
v letných mesiacoch prebehlo maľovanie v TD. Takto sa podarilo vymaľovať	
   viac ako dve
podlažia ubytovacieho komplexu vrátane spoločných priestorov. Rekonštrukciou prešla aj
klubovňa TD, malá	
   zasadačka a časť	
   spoločných priestorov na fakulte. V roku 2015 je
plánované	
  pokračovanie v obnove priestorov TD a fakulty.
Na úseku „Technická	
   bezpečnosť	
   prístrojov a zariadení“	
   boli zabezpečené	
   všetky
potrebné	
  revízie a kontroly. Kontrolami sa zistilo niekoľko technických aj systémových chýb
na technológiách kotolní. V kotolni TD sa po havárii výmenníka TUV vymenil nový	
  
výmenník TUV. V spolupráci s GBÚ	
  na úseku apartmánových bytov sa realizovala výmena
kotlov kúrenia a ohrevu teplej vody po kolapse pätnásťročných kotlov Kosmogas. Na základe
nedostatočného technického stavu a neefektívnosti kotolne TD sa začala pripravovať	
  
rekonštrukcia kotolne TD. Rekonštrukciou technológie kotolne by sa dospelo k značným
úsporám energií.
V spolupráci s duchovnými správcami, vedením fakulty a študentmi
zrealizovať	
  niekoľko brigád na pozemku fakulty a jej okolia.
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sa podarilo

Počas roka a aj počas letných mesiacov fakulta zabezpečovala niekoľko
spoločenských akcií	
  , napr.: Letná	
  	
  teologická	
  akadémia, Stretnutie „Summer Trainee Program
& Continuing Education Studies“, Kantorský	
  kurz, Kurz lektorov ELCA, Vedeckohistorická	
  
konferencia venovaná	
   200 výročiu narodenia Ľ. Štúra a iné, ktoré	
   boli v letných mesiacov
spojené	
   aj s ubytovaním. Okrem spomenutých akcií	
   fakulta zabezpečovala ubytovanie hostí	
  
GBÚ	
  a iných individuálnych hostí	
  a turistov.
Fakulte darovala obrazy dcéra po akademickej maliarke Márii Šulanovej z Piešťan.
Dar sprostredkovala p. Božena Dávidová. 6. decembra fakulta prijala dar od p. Ladislava
Čisárika - sochu STROM. Artefakt je umiestnený	
  vo vestibule fakulty.

16. DUCHOVNÝ ŽIVOT A FORMÁCIA
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 do augusta 2014 Mgr. Milan Jurík, PhD., a Mgr. Erika Valko-Krišťáková,
PhD. a od septembra 2014 Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD., a Mgr. Anna Balogová.
Prebratie úradu spirituála Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave
prebehlo dňa 2. septembra 2014. Protokol o tomto prebratí spolu s uvedením predmetov
preberania je zaevidovaný v kancelárii duchovných správcov TD ECAV pri EBF UK.

16.1. Bohoslužobný život
Základnou črtou duchovného života v Teologickom domove a na EBF UK sú spoločné
bohoslužobné a modlitebné stretnutia, ku ktorým sa schádzajú spoločne študenti, pedagógovia
a zamestnanci EBF UK.
Akademické služby Božie, ktoré sú zaradené do vyučovacieho procesu na EBF UK
sa konali aj v roku 2014 pravidelne každú stredu o 11:00 hod v aule fakulty.
V uplynulom roku 2014 sme v rámci akademických služieb Božích v spolupráci
s určenými kazateľmi a liturgami postupovali podľa cirkevného roka a sme vďační, že na
akademickej pôde sme si mohli na službách Božích pripomenúť aj také dôležité udalosti ako
sú pôst, Veľká noc, advent, ale aj Vstúpenie, Reformácia či Poďakovanie za úrody zeme.
Na službách Božích kázali profesori, docenti, odborní asistenti, ako aj študenti internej
formy doktorandského štúdia, ktorí sú kandidátmi duchovnej služby. Liturgovali na nich
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študenti 3. ročníka (podľa rozpisu bohoslužobných podujatí pripravovaného duchovnými
správcami – v rámci praxe Kandidátov duchovnej služby). Akademické služby Božie boli
vykonávané podľa poriadku skrátených služieb Božích, každý druhý týždeň boli obohatené
spoveďou a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej.
V letnom semestri sa konali akademické služby Božie 14 krát (z toho 8 krát s Večerou
Pánovou), počas zimného semestra 2014/2015 13 krát (z toho 7 krát s Večerou Pánovou.
Spolu teda 28 krát, z toho 15 krát s Večerou Pánovou. Priemerná účasť na Akademických
službách Božích bola v rozmedzí 60 – 65 bratov a sestier, vrátane pedagógov a zamestnancov
fakulty. V najväčšej miere sú na týchto službách Božích prítomní študenti v študijnom
programe Evanjelická teológia, zaradení do programu Kandidát duchovnej služby.
V tento rok sme na akademických službách Božích s Večerou Pánovou 21. mája 2014
poďakovali J. Feketeovej a Mgr. Jozefovi Benkovi, PhD., ktorí ukončili svoje pôsobenie na
EBF UK, Mgr. Milanovi Juríkovi, PhD., ktorý k 31. 8. 2014 ukončil svoje pôsobenie vo
funkcii duchovného správcu Teologického domova ECAV pri EBF UK a prof. ThDr.
Dušanovi Ondrejovičovi blahoželali k jeho životnému jubileu.
Dňa 1. októbra 2014 sme si na akademických službách Božích s Večerou Pánovou
pripomenuli tiež 15. výročie posvätenia Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.
Slávnostným kazateľom bol Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, emeritný generálny biskup
ECAV na Slovensku a zúčastnili sa ich aj viacerí pozvaní hostia. Ich súčasťou bol tiež bohatý
vnútromisijný program, ako aj videozáznam z posviacky.
Počas uplynulého roka sa stretávali študenti pod vedením duchovných správcov aj v
nedeľu večer o 19.00 hod. k večerným službám Božím, na ktorých slúžili (v rámci praxe
Kandidátov duchovnej služby) študenti 4. ročníka. Poriadok, kázeň i stvárnenie služieb
Božích pravidelne (rovnako ako i pri iných bohoslužobných príležitostiach) konzultovali s
duchovnými správcami a následne sa podrobili záverečnému hodnoteniu. V letnom semestri
2013/2014 sa konali večerné služby Božie 12 krát a v zimnom semestri 2014/2015 11 krát,
spolu 23 krát.
Keďže väčšina študentov cestuje na víkendy domov, účasť na týchto večerných
službách Božích sa dlhodobo pohybovala v rozmedzí 20 – 25 bratov a sestier. Oproti
minulým rokom sa účasť študentov mierne zvýšila. Nakoľko sú tieto služby Božie otvorené i
verejnosti, príležitostne sa ich zúčastňujú aj evanjelici žijúci v okolí fakulty.
Každodennou súčasťou duchovného života v Teologickom domove je i stretávanie sa
k spoločným ranným a večerným modlitbám, spojeným s čítaním a počúvaním slova
Božieho. Modlitebné stretnutia sa konali v Teologickom domove denne, ráno v čase 7.40 –
8.00 hod. v aule fakulty a večer v čase 19.30 – 20.10 hod. v klubovni Teologického domova
(počas víkendov – v sobotu večer o 19.30 hod., v nedeľu sa nekonajú, nakoľko sa konajú
večerné služby Božie). Počas skúškových období sa modlitebné stretnutia konajú večer od
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19:30 hod v klubovni Teologického domova a sú vedené spirituálmi Teologického domova
ECAV pri EBF UK v Bratislave.
Modlitebné stretnutia pozostávajú zo spevu piesní (ráno z Evanjelického spevníka,
večer zväčša mládežnícke piesne), čítania Slova Božieho a jeho výkladu, spoločných
modlitieb a apoštolského požehnania. Počas semestra ich pripravujú študenti za asistencie
duchovných správcov (podľa pripraveného rozpisu – viď v prílohe), počas skúškového
obdobia v letnom aj zimnom semestri duchovní správcovia. Biblické texty, rovnako ako aj
piesne k príprave ranných a večerných modlitieb boli prevzaté z Tesnej brány na rok 2014.
Večerných modlitieb v Teologickom domove sa zúčastňovalo v priemere 25 – 50
študentov, ranných modlitieb 20 – 25 študentov. Účasť na ranných a večerných modlitbách je
v posledných rokoch viac-menej vyrovnaná, ostáva na rovnakej úrovni aj napriek mierne
klesajúcemu celkovému počtu študentov na fakulte. Účasť na modlitbách závisí vo veľkej
miere od rozvrhu na fakulte a cestovania študentov na víkendy do miesta bydliska.
Viacerí študenti sú k pravidelnej účasti na spoločných modlitbách pozývaní,
povzbudzovaní, pri dlhodobejších absenciách duchovnými správcami aj individuálne
napomínaní.
Dlhoročná spolupráca s cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so
sídlom v Bratislave pokračovala aj v uplynulom roku, a to najmä prostredníctvom
zabezpečovania stredtýždňových teologických služieb Božích v chrámoch Božích na
Legionárskej ulici (Nový kostol - utorok 18.00 hod. SELČ, 17.00 hod. SEZČ) a na Panenskej
ulici (Malý Kostol - utorok 18.00 SELČ, 17.00 hod. SEZČ). V uvedených chrámoch slúžili
študenti 5. ročníka zaradení do programu Kandidát duchovnej služby pod vedením a za
účasti duchovných správcov. V uplynulom roku 2014 sa v letnom semestri 2013/2014 konali
stredtýždňové teologické služby Božie v Malom kostole na Panenskej ulici spolu 10 krát. V
zimnom semestri 2014/2015 sa konali stredtýždňové teologické služby Božie opäť v Malom
kostole na Panenskej ulici spolu 10 krát.
V spolupráci s bratislavským cirkevným zborom sme aj v roku 2014 zorganizovali
slávnostné služby Božie pri príležitosti začiatku akademického roka 2014/2015 „Veni
Sancte“, ktoré sa konali 28. 9. 2014 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici.
Slávnostným kazateľom bol dekan EBF UK doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
V stredu 17. 12. 2014 sa konali záverečné slávnostné služby Božie v zimnom semestri
akademického roka 2014/2015. Slávnostným kazateľom bol dôstojný generálny biskup ECAV
doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., a v rámci nich bolo najlepším študentom EBF UK odovzdané
štipendium Samuela a Žofie Peressényiovcov (Natália Ostrihoňová, Simona Kapitáňová,
Samuel Sabol, Valéria Terézia Krajčírovičová, Vladimíra Hyžová).
16.2. Duchovné sústredenia
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Program pravidelných bohoslužobných podujatí organizovaných v Teologickom
domove EBF UK je dopĺňaný o intenzívne duchovné sústredenia, ktoré sa konajú v
jednoročných intervaloch pre každý ročník zvlášť. Duchovné sústredenie sa koná vždy mimo
času vyučovania, tzn. počas víkendov, v zariadeniach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Cieľom duchovných sústredení je intenzívnejšie štúdium Písma Svätého v kontexte
témy stretnutia s dôraznou aplikáciou na osobný život viery, štúdium a analýzu aktuálnych
otázok služby v Evanjelickej cirkvi. Stretnutia poskytujú taktiež cenný priestor pre
spoznávanie osobností činných v rôznych oblastiach služby našej cirkvi a tiež priestor pre
pravidelné stretávania sa a diskusiu študentov so Zborom biskupov našej cirkvi.
Nezanedbateľným prvkom týchto aktivít je obnova, prehlbovanie a budovanie osobných
vzťahov medzi študentmi (a budúcimi pracovníkmi cirkvi), ako i medzi študentmi a ich
spirituálmi.
Duchovné sústredenia pravidelne vrcholia spoločnými službami Božími so spoveďou
a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej, ktoré sa zväčša stávajú významným prvkom
duchovnej obnovy osobného života viery mnohých študentov. Program duchovných
sústredení bol pripravovaný podľa Plánu práce duchovných správcov Teologického domova
ECAV na Slovensku.
Termíny a miesta konania duchovných sústredení v kalendárnom roku 2014:
Termín:

Miesto konania, seniorát:

Ročník:

21. 03. - 23. 03. 2014

Zborový dom, Klenovec - RIS

3. ročník

11. 04. - 13. 04. 2014

Janoškov dom, Liptovský Hrádok - 4. ročník
LOS

05. 09. - 07. 09. 2014

EBF UK, Bratislava - BAS

1. ročník – Orientačný kurz

28. 11. - 30. 11. 2014

CCVČ Brestovec, Myjava - MYS

2. ročník

12. 12. - 14. 12. 2014

Zborový dom Alfa a Omega, Svit - 5. ročník
TAS

16.3. Pastorálna starostlivosť
Komplexnú duchovnú starostlivosť a formáciu dopĺňajú popri organizovaných
bohoslužobných, vnútromisijných a duchovných podujatiach individuálne pastorálne
rozhovory študentov s duchovnými správcami. Rozhovory vyhľadávali individuálne študenti
čeliaci rôznym problémom, krízam a ťažkostiam v praktickom živote, či v živote viery.
Duchovní správcovia organizovali 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
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a jún podľa jednotlivých ročníkov, konkrétne so študentmi 5. ročníka v dňoch 19. – 22. 5.
2014, so študentmi 2. ročníka, ktorí si podali žiadosť o vstup do programu Kandidát
duchovnej služby, v dňoch 3. – 5. 6. 2014, so študentmi 3. ročníka v dňoch 17. – 18. 6. 2014
a so študentmi 4. ročníka v dňoch 2. a 19. 6. 2014. Študenti počas týchto rozhovorov dostali aj
písomné vyhotovenie prehľadu plnenia povinností vyplývajúcich zo štatútu Kandidát
duchovnej služby.
Okrem plánovaných pravidelných pastorálnych rozhovorov so študentmi vykonali
duchovní správcovia TD ECAV pri EBF UK v uplynulom roku aj mimoriadne pastorálne
rozhovory, v priemere 3 – 5 pastorálnych rozhovorov týždenne.
Diskusné večery sa konali v letnom i zimnom semestri roku 2014 spravidla raz v
mesiaci – vždy v stredu večer. Termíny konania diskusných večerov vo veľkej miere závisia
od iných aktivít prebiehajúcich na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, okrem iného
celofakultných prednášok, ktoré sa pravidelne konajú v stredu od 13:00 hod.
Dňa 15. 10. 2014 sa konal diskusný večer s názvom „Ako cudzinec“, na ktorom boli
hosťami študenti, ktorí v uplynulom roku alebo počas letných prázdnin absolvovali štúdium,
resp. výmenný program v zahraničí. Hosťom tohto večera bol tiež Mgr. Samuel Miško,
tajomník pre zahraničie Zahraničného oddelenia Generálneho biskupského úradu ECAV na
Slovensku, ktorý študentov informoval o možnostiach takéto výmenné pobyty v zahraničí
absolvovať.
V pôste sa už tradične konala 9. apríla 2014 od 21:00 h do 7:00 h Noc modlitieb,
ktorú pripravili študenti v spolupráci s duchovnými správcami formou modlitebných blokov
na základe slov z listu apoštola Pavla Galatským 5, 22n „Ale ovocie Ducha je: láska, radosť,
pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“
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 2014 absolvovalo výpomoc v cirkevných zboroch počas Veľkonočných sviatkov 12
študentov (6 mužov, 6 žien) a počas Vianočných sviatkov 14 študentov (6 mužov, 8 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 12. 11. 2014 v Evanjelickom lýceu
v Bratislave. Zo študentov sa na príprave podieľali: Belanji Ivan, Prihracki Pavel-Andrei,
Honsová Michaela, Chocholová Zuzana, Antoš Bronislav, Kolesárová Paulína a Trepáč Matej.

Z iných spoločenských a vnútromisijných podujatí, ktoré sa uskutočnili v Teologickom
domove môžeme spomenúť Balecký večierok (19. 11. 2014), či pôstne a adventné pásmo
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pôstneho Slova a hudby. Pôstne „K Tebe, Pane“ – 10. 4. 2014 v Malom kostole na Panenskej
ulici, adventné “Hľa, už stojí predo dvermi” – 11. 12. 2014 v Malom kostole na Panenskej
ulici. Program pôstneho a adventného pásma pripravujú každoročne duchovní správcovia v
spolupráci s pedagógmi Oddelenia Cirkevnej hudby Katedry Praktickej teológie a
študentským spevokolom ICHTHYS v Evanjelických chrámoch Božích buď na Legionárskej
alebo Panenskej ulici v Bratislave.
Okrem uvedených podujatí sme študentom pravidelne sprostredkovávali pozvania aj
na duchovné, kultúrne a spoločenské podujatia, konané v Bratislave, ako i na ďalších
miestach na Slovensku.
Po úspešnom ukončení štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a
absolvovaní kaplánskej skúšky, boli dňa 26. júla 2014 v evanjelickom a.v. chráme Božom
v Prešove ordinovaní 5 novokňazi, z toho 3 ženy (Mgr. Svetlana Bodnárová, Mgr. Andrea
Kurčík, Mgr. Soňa Pichnarčíková) a 2 muži (Mgr. Michal Meliško, Mgr. Jakub Pavlús).
Ordinácie sa za Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave zúčastnili aj prodekan
fakulty ThDr. Dávid Benka, PhD. a duchovní správcovia Teologického domova ECAV Mgr.
Milan Jurík, PhD. a Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD.
Duchovní správcovia Teologického domova ECAV pri EBF UK v roku 2014 neudelili
žiadne disciplinárne opatrenie v zmysle Domáceho poriadku TD ECAV pri EBF UK.
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 2014/2015 pripravili duchovní správcovia
v priebehu mesiaca júl 2014 a v mesiaci august 2014 bol v zmysle uznesenia AS EBF UK
zverejnený na webstránke Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.
So zástupcami Rady obyvateľov Teologického domova sa vedenie Teologického
domova stretávalo podľa potreby. V priebehu roka 2014 sa Rada obyvateľov stretla 2 krát,
a to 10. 3. 2014 a 23. 10. 2014. Zo stretnutí Rady obyvateľov, rovnako ako aj z volieb
zástupcov do Rady obyvateľov 1. 10. 2014 sú vyhotovené zápisnice, ktoré sú uložené
v kancelárii duchovných správcov. Stretnutia vedenia Teologického domova so zástupcami
Rady obyvateľov boli zdrojom mnohých podnetov zlepšenie chodu Teologického domova
ECAV.
Vedenie EBF UK v Bratislave v spolupráci s duchovnými správcami vyhlásilo na 27.
októbra 2014 brigádu od 9:00 h pre úpravu okolia fakulty, ktorej sa zúčastnilo 33
brigádujúcich, z toho pedagógov, zamestnancov (8) a študentov (25) fakulty.
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V roku 2012 spirituáli TD ECAV vypracovali a prostredníctvom vedenia fakulty
podali Žiadosť o poskytnutie príspevku zo zahraničia pod číslom 1517. Cieľom tohto
projektu je skultúrnenie a dovybavenie miestností, v ktorých sa realizuje duchovný život na
EBF UK – klubovňa, kancelária spirituálov. V priebehu druhej polovice roka 2013 bola časť
z týchto finančných prostriedkov vyčerpaná. V roku 2014 bolo čerpanie finančných
prostriedkov ukončené a projekt bol zrealizovaný. Postupne prebehla výmena vnútorného
vybavenie Kancelárie duchovných správcov (počítač, stoličky, stolík, sedacia súprava) a
v dňoch 9. – 11. 6. 2014 aj výmena vnútorného vybavenie klubovne, položenie podlahy a líšt.
Na tejto práci sa podieľali: Miroslav Štrkáč, Juraj Valko-Krišťák, Andrej Maťaš, Adela
Štrkáčová, Erika Valko-Krišťáková, Martina Bariaková a Jana Ilčisková.
K vybaveniu klubovne ešte nebol nainštalovaný cyklus 8 obrazov, avšak ich realizácia
postupne prebieha. Ich zhotoviteľkou je Mgr. Anna Balogová.
Zriaďovateľom Teologického domova ECAV pri EBF UK je Evanjelická cirkev a. v.
na Slovensku, z toho dôvodu je aj kancelária duchovných správcov umiestnená v
Teologickom domove ECAV pri EBF UK. Aj v minulom roku bola naša spolupráca s EBF
UK po všetkých stránkach bezproblémová.
EBF UK nás podporovala aj v zabezpečovaní drobných kancelárskych potrieb, za čo si
dovoľujeme vysloviť jej predstaviteľom poďakovanie.

17. PLÁNY Z ROKU 2014 A NA ROK 2015
V závere tejto správy podávam stručný prehľad najvýznamnejších úspechov v roku
2014: akreditácia všetkých študijných programov, vrátane anglickej mutácie. Historický počet
habilitačných konaní, zvýšenie podnikateľskej činnosti a zvýšený záujem o študijné pobyty zo
zahraničia v rámci programu ERASMUS.
K plánom na nasledujúci rok uvádzam nasledovné:
V pedagogickej oblasti
-

prijatie zahraničných študentov na PhD. štúdium.

V oblasti vedy a výskumu
- zvýšenie výkonu fakulty vo vede a výskume v kategóriách A1 a A2 Metodiky MŠ	
  
VVŠ	
  SR, čo sa v roku 2014 nepodarilo.
- udržanie počtu študentov PhD. štúdia asp. jeden denný	
  doktorand ročne.
- v roku 2015 budeme znova žiadať	
  o grant z MK na rozvoj knižnice.
V oblasti zahraničných stykov
- príprava a rozvoj anglického študijného programu v rámci akreditácie,
- spolupráca s teologickou fakultou Univerzity v Jene, Budapešti a Prahe.
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V hospodárskej oblasti
- vyrovnané	
  hospodárenie v budove fakulty i TD,
- realizácia ďalších úsporných opatrení s cieľom zefektívňovania práce medzi
pedagógmi
- doriešenie nájomnej zmluvy medzi RUK a ECAV na Slovensku aby sa dal plniť	
  
zmluvný	
  záväzok cirkvi kumulovať	
  prostriedky na fond opráv pre budovu EBF UK.
18. ZÁVER
V závere správy chcem konštatovať, že fakulta v uplynulom roku plnila svoje
základné poslanie vo vzdelávaní, vede a výskume. Bez plného a obetavého nasadenia každého
jedného spolupracovníka by sme tieto úspechy nedosiahli. Ďakujem tým pedagógom, ktorí sa
snažia o zvyšovanie úrovne vedeckej činnosti fakulty a poctivo vykonávajú pedagogickú
činnosť. Vďaka patrí všetkým spolupracovníkom z THP úseku a pedagógom. Vyslovujem
poďakovanie aj Vedeniu EBF UK, ktoré svojou prácou výrazne prispelo k dosiahnutým
výsledkom, menovite prodekanom ThDr. D. Benkovi, PhD., Mgr. M. Juríkovi, PhD.,
tajomníkovi Ing. S. Láskovi, predsedníčke akademického senátu doc. Mgr. art. A.
Predmerskej a od decembra 2014 novému predsedovi AS EBF UK Mgr. R. Hanusovi, PhD.

doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.
dekan EBF UK

Predložené	
  Akademickej obci EBF UK 25. marca 2015

Schválené	
  Akademický senátom EBF UK 21. apríla 2015
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