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1. SÚČASNÝ STAV FAKULTY
STRUČNÁ REKAPITULÁCIA ROZVOJA FAKULTY ZA OBDOBIE 2003 –
2007
1. 1. Štúdium

Hlavným študijným programom je päťročné magisterské štúdium pre budúcich
evanjelických duchovných pod názvom: Evanjelická teológia.
Okrem toho fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK organizuje aj bakalárske
a magisterské štúdium pre učiteľov náboženstva na školách, v kombinácii:

náboženská

výchova - iný učebný predmet. Ide o druhý študijný program na fakulte, ktorý má názov:
Učiteľstvo akademických predmetov – špecializácia náboženská výchova v kombinácii
s ďalším predmetom. Prvý ročník začal v školskom roku 2002-2003 kombináciou
náboženstvo – nemčina a náboženstvo - slovenčina Poslucháči sú kmeňovými študentmi EBF
UK a výučbu nemeckého jazyka, resp. slovenského jazyka absolvujú na Pedagogickej fakulte.
V budúcnosti hodláme náboženskú výchovu kombinovať aj s učiteľstvom iných
akademických predmetov.
Na akreditáciu sme predložili bakalársky študijný program Evanjelická sociálna
diakonia. Po akreditovaní sme zaviedli tento program v akademickom roku 2004 / 05.
Absolventi tohto programu môžu byť pracovníkmi v diakonických zariadeniach Evanjelickej
cirkvi a. v. prípadne iných cirkví.

1.2. Organizačná štruktúra fakulty
Z hľadiska organizačného usporiadania štúdia je na fakulte šesť katedier: Katedra
Starej zmluvy, Katedra Novej zmluvy, Katedra cirkevných dejín, Katedra systematickej
teológie, Katedra filozofie a religionistiky a Katedra praktickej teológie. Na katedru praktickej
teológie patrí aj výučba moderných jazykov so zameraním na ich teologickú lexiku (základná
znalosť jazyka sa predpokladá zo stredných škôl), ako aj vzdelanie v hudobnej oblasti:
liturgický spev, cirkevná hudba, zborový spev. K praktickej teológii patria i predmety
z oblasti pedagogiky, cieľom ktorých je dosiahnutie pedagogického minima pre študentov,
ktorí o toto štúdium majú záujem. Za týmto účelom na fakulte pôsobia
pedagógovia z Filozofickej fakulty UK.
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dvaja externí

Fakulta postupne zaviedla kreditové štúdium. V súčasnosti formou kreditového štúdia
už študujú na fakulte všetci študenti.

1. 3. Veda a výskum
Fakulta má právo vykonávať rigorózne (ThDr) i doktorandské (PhD) štúdium, ako aj
právo predkladať Univerzite Komenského návrhy na habilitáciu docentov a inauguráciu
profesorov.
Zvláštnosťou našej fakulty je, že každý rok v mesiaci júli poriadame mesačný letný
kurz doktorandov. Tento kurz obsahuje najmä prednášky zahraničných profesorov a iných
odborníkov, ktorí informujú doktorandov o najnovších poznatkoch vedy v teologickom
myslení. Letný kurz doktorandov je finančne zabezpečovaný z účelových prostriedkov , ktoré
fakulta dostáva z USA a preto nie je záťažou pre rozpočet fakulty.
Publikovaním rôznych štúdií a zborníkov doma i v zahraničí fakulta prispieva
k celosvetovému úsiliu o rozvoj teologickej vedy. Profesori fakulty uverejňujú svoje štúdie aj
v popredných zahraničných teologických časopisoch, čo samo o sebe je svedectvom o ich
vedeckej hodnote.
Z vedeckých oblastí teológie sa profesori fakulty venujú najmä štúdiu Lutherovej
teológie. Ich štúdie z Lutherovej teológie sú pravidelne uverejňované v zahraničných
časopisoch.
Profesori biblických vied na fakulte sa venovali ekumenickému prekladu Biblie do
slovenčiny. Ich dlhoročná práca, ktorá vyžadovala dôkladné znalosti z odboru gréčtiny,
hebrejčiny, ale aj iných rečí bola dokončená v januári 2007, keď bol odovzdaný rukopis
ekumenickej Biblie do tlače.
Aj v zahraničí oceňujú vysokú úroveň hebreistiky a gréčtiny na našej fakulte. Fakulta
tým pokračuje vo vysokej úrovni orientalistiky akú mali kedysi profesori fakulty akademik
Bakoš a znalec mnohých starých orientálnych rečí prof. Macúch v Berlíne, ktorý vyšiel
z našej fakulty (medzinárodne uznávaný odborník na mandejčinu a samaritánčinu).
Fakulta praktizuje a podporuje aj časté hosťovské prednášky zahraničných profesorov
u nás. Aj to je svojím spôsobom svedectvo o autorite našej fakulty v zahraničí. Takto sa
zoznamujeme s výsledkami vedeckého štúdia zahraničných profesorov.
Fakulta udržuje úzke vzťahy s niektorými zahraničnými teologickými fakultami
(Regensburg, Viedeň, Praha, Erlangen, Tübingen, Budapešť, Gettysburg, Philadelphia,
St.Louis a St.Paul a pod.), a to najmä v organizovaní medzinárodných konferencií a sympózií,
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ako aj v oblasti prednášok hosťujúcich profesorov, výmeny študentov, pri oponentúrach
doktorandského štúdia, habilitáciach a inauguráciach.
Po období, ktoré obmedzovalo teológiu a cirkev v jej rozvoji dochádza od roku 1990
k rozvíjaniu teológie v službe obnovy cirkvi. Táto sa venuje na jednej strane odhaľovaniu
starocirkevných a staroluteránskych teologických zásad, ktoré viedli v svojej dobe ku
teologickému formovaniu efektívnej službe cirkvi v danej spoločnosti a nestratili svoju
aktuálnosť. Znamená to aj intenzívnu interdisciplinárnu komunikáciu s humanitnými vedami
súčasného obdobia. V praktickej teológii došlo k spolupráci najmä s psychológiou,
sociológiou, psychoterapiou. Úsilie vedúceho katedry prof,. Fila v tejto oblasti bolo ocenené
v roku 1998 doktorátom honoris causa na Muhlenberg College, Allentown, PA, USA:

1. 4. Učitelia
Rok 2007

Fyzický stav

Prepočítaný
stav
podľa úväzkov

Celkom:

25

21,6

Profesori
Docenti
Odborní asistenti
Asistenti

4
2
8
6

3,8
2
5,7
5,1

Interní ašpiranti
5
Lektori zo zahraničia

5,00

1. 5. Ekonomika fakulty
V roku 2006 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte študovalo ( k 31.12.2006) 126
študentov denného štúdia, z toho 13 zo zahraničia. Interných doktorandov v tomto období má
fakulta 5.

-

Dotácia štátu na rok 2006 tvorila čiastku 14 060,0 tis. Sk
Kapitálové výdavky

-

299,0 tis. Sk

Celkové náklady na rok 2006

13 735,4 tis. Sk

Kapitálové výdavky

299,0 tis. Sk
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Ďalej boli použité finančné prostriedky z nasledovných zdrojov:
- rezervný fond z roku 2005

0,0 tis. Sk

- mimorozpočtové zdroje

2 648,6 tis. Sk

- zostatkový účet z roku 2005

628,8 tis. Sk

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK sa v rokoch 2005 a hlavne v roku 2006 musela
vysporiadať s komplikovanou ekonomickou situáciou a to z dôvodu toho, že podľa kritérii
rozdeľovania rozpočtových prostriedkov, ktoré prijala Univerzita Komenského v Bratislave,
hlavným ukazovateľom pre fakulty bol stav študentov a vedecko-výskumná činnosť fakulty.
Tým, že sme najmenšou fakultou v rámci Univerzity Komenského, rozpočet pre roky 2005
a hlavne pre rok 2006 bol veľmi nepriaznivý. Fakulta rozdiel riešila použitím
mimorozpočtových prostriedkov, ktoré sú však obmedzené.
V celkových nákladov fakulty sú zahrnuté aj náklady za prevádzku internátu ( 104
lôžok), ktorý je majetkom cirkvi. Fakulta ho má v bezplatnom užívaní, znáša všetky náklady
späté s prevádzkou internátu, t.j. spotreba energií, náklady na opravy a údržbu internátu, mzdy
a odvody personálu ( upratovačky, vrátnici, správca objektu, skladník,údržbár, správa majetku
atď.) a ostatné prevádzkové náklady. Z vykonanej analýzy nákladov a výnosov vyplýva, že
príjem za ubytovanie študentov nepostačuje kryť náklady na prevádzku internátu.

Za objekt fakulty cirkvi uhrádzame ročný nájom 520 tis. Sk, ktorý sme nemali v roku
2006 pokrytý dotáciou štátu.

Jedáleň fakulty je v ekonomickom prenájme . Na stravovanie študentov poskytujeme
17.- Sk na jedno hlavné jedlo pre študenta a pre zamestnanca za jeden stravný lístok 47.- Sk,
z toho 10.- Sk fakulta hradí zo sociálneho fondu a 37.- Sk z dotačných prostriedkov.

Fakulta v roku 2006 nemala finančné prostriedky na tvorbu reprodukčného fondu
z odpisov.

Mzdové prostriedky boli v roku 2006 vyplatené vo výške
z toho z dotačných prostriedkov

8 683,6 tis. Sk
6 592,3 tis. Sk

z iných zdrojov

2 091,3 tis. Sk

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov k 31.12.2006
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41,1

z toho pedagogickí pracovníci

15,6

priemerná mzda pracovníka

17 607,- Sk

z toho priemerná mzda pedagogického pracovníka

22 811,- Sk

Pracovníci fakulty boli odmeňovaní podľa § 15 Zákona č. 313/2001 Z.z. a v znení
neskorších právnych noriem len tarifnými platmi, príplatkami za riadenie a minimálnou
osobitnou časťou tarifného platu podľa § 19 ods. 21. Z dôvodu nedostatku mzdových
prostriedkov neboli poskytnuté finančné príspevky podľa § 19 ods. 13 za vedecké hodnosti
PhD., CSc.

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v roku 2006 študovalo ( k 31.12.2006) 126
študentov denného štúdia, z toho 13 zahraničných študentov. Na fakulte študuje 5 interných
doktorandov.

Fakulta i napriek tomu, že v roku 2006 dosiahla záporný hospodársky výsledok vo
výške – 2 318,7 tis. Sk ukončila svoje hospodárenie bez záväzkov pre budúce obdobie. Bolo
to dosiahnuté vďaka úsporným opatreniam prijatým na fakulte či už v objekte školy, alebo
internátu. Vyššie uvedený schodok – 2 318,7 tis. Sk riešila fakulta použitím
mimorozpočtových zdrojov, ktoré sa akumulovali niekoľko rokov, a ktoré sú pre rok 2007
značne minimalizované.

1. 6. Rozvoj
Zaradenie Evanjelickej bohosloveckej fakulty do rámca Univerzity Komenského
znamenalo nové možnosti rozvoja fakulty. Fakulta sa dostala do prostredia ostatných fakúlt
Univerzity, čo jej bolo a je len na prospech. Mnohé nové formy práce na fakulte boli
podnecované a inšpirované vedením UK v rámci celouniverzitného rozvoja.
Ak má byť zabezpečený rast kvality univerzitného vzdelávania na fakulte, je
nevyhnutné používať najmodernejšie metódy sledovania rastu jej kvality. Jednou z takýchto
metód známych zo zahraničia je aj systém pravidelnej autoevaluácie fakulty, pre ktorý sa
rozhodli všetky fakulty Univerzity Komenského. Cieľom je, aby sme si uvedomili, čo sme
pozitívneho dosiahli, ale aj kde sú naše negatíva a nedostatky. To je jedna z dôležitých ciest
ako dosahovať vysokú úroveň európskeho a svetového univerzitného štúdia.
Inou metódou zvyšovania kvality univerzitného štúdia sú pravidelné akreditácie
fakulty zo strany Akreditačnej komisie vlády. Posledná akreditácia na EBF UK prebehla
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v roku 2000. Vyhodnotenie sa konalo 15.5.2000. Táto akreditácia zaradila EBF UK medzi
fakulty s hodnotením A. Tak isto fakulta získala aj univerzitné ocenenie vedecky excelentnej
fakulty.
Kvalitu vedeckej práce na fakulte podporujú aj časté medzinárodné ekumenické
sympóziá, konané na fakulte. Téma týchto sympózií je vzatá z oblasti málo preskúmaných
teologických tém. Každý semester sa koná na fakulte aspoň jedno vedecké sympózium. To
núti profesorov fakulty v konkurenčnom prostredí zvyšovať kvalitu svojej práce a obstáť pred
prednášateľmi z iných univerzít.

1. 6. 1. Silné stránky fakulty
Pozitíva Evanjelickej bohosloveckej fakulty vidíme predovšetkým v nasledovnom:
-

je to monopolná fakulta pre evanjelickú teológiu na Slovensku,

-

je životne nevyhnutná pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, ako aj pre ďalšie
protestantské cirkvi, ktoré tu vysielajú svojich budúcich pracovníkov na teologickú
prípravu,

-

má nielen celoštátnu pôsobnosť, ale pôsobnosť medzinárodnú, lebo ide o Alma mater
evanjelických Slovanov. Pripravuje evanjelických duchovných pre pôsobenie aj v iných
slovanských krajinách,

-

má ekumenický charakter, lebo tu študujú študenti z rôznych protestantských cirkví, ba aj
z cirkvi katolíckej,

-

popri budúcich kňazoch vychováva aj ďalších potrebných pracovníkov pre rôzne cirkvi
ako sú katecheti, diakoni, pracovníci v sociálnych ústavoch cirkvi, vojenskí duchovní,
atď.,

-

má právo vykonávať rigorózne i doktorandské štúdium, habilitácie a inaugurácie,

-

má rozvinuté kontakty s mnohými evanjelickými teologickými fakultami v zahraničí,

-

pedagógovia fakulty sa dokážu presadiť aj v zahraničných teologických časopisoch,

-

profesori fakulty obohacujú medzinárodnú teologickú vedu aj s novými originálnymi
riešeniami teologických problémov,

-

fakulta má medzinárodné vedecké úspechy najmä v oblasti Lutherovej teológie,

-

fakulta poriada časté medzinárodné sympóziá,

-

niektoré semináre pre slovenských študentov, ktorí ovládajú cudziu reč, prebiehajú aj vo
svetových jazykoch,

-

na fakulte učia viacerí zahraniční pedagógovia,

-

relatívne veľká časť študentov študuje určitý čas v zahraničí,
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-

fakulta vedie študentov popri spiritualite a teologickych vedomostiach aj ku kresťanskému
humanizmu,

-

fakulta rozvíja niektoré celouniverzitné a medziuniverzitné iniciatívy (napr.na jej podnet
sú organizované niektoré medziuniverzitné medzinárodné sympóziá),

-

budova novej fakulty zodpovedá najnáročnejším požiadavkám,

-

v roku 1998 bola fakulta zaradená Akreditačnou komisiou do skupiny A, toto hodnotenie
bolo zopakované aj akreditáciou roku 2000,

-

každý pedagóg musí mať dvojitú odbornosť, čo má výhodu, keď treba nahradiť pedagóga,
ktorého fakulta nejakým spôsobom stratila,

-

študenti fakulty sú na zahraničných teologických fakultách vysoko hodnotení pre
vedomosti,

-

máme dobre rozvinutý doktorandský program prípravy budúcich odborníkov,

-

na fakulte je organizovaný aj program pedagogického minima pre budúcich kňazov,

-

pedagógovia fakulty konajú časté extenzné prednášky mimo fakulty,

-

pedagógovia fakulty často vystupujú s prednáškami aj na nenáboženských konferenciách,
najmä z odboru dejín a religionistiky,

-

trh práce je ešte stále nenasýtený pre absolventov fakulty

-

každý druhý rok organizujeme medzinárodnú konferenciu študentov, kde študenti z fakúlt
Dunajskej kotliny (vrátane Rumunska) vždy dvaja čítali za svoju fakultu diplomové práce
v nemčine alebo v angličtine,

-

fakulta má uzatvorené bilaterálne zmluvy zatiaľ s dvoma zahraničnými fakultami,

-

fakultný spevokol robí zájazdy nielen doma, ale aj v cudzine,

-

vďaka Univerzite Komenského študenti majú k dispozícii internet.

-

Vďaka Ministerstvu školstva SR fakulta získala počítačovú učebňu, ktorá sa využíva na
semináre z rôznych teologických odborov.

-

Fakulta zriadila pre študentov fitness centrum a rozhlasové štúdio s každodennými
rannými a večernými programami náboženského obsahu

-

podarilo sa nám zabezpečiť knižnicu posuvnými policami (dar z USA)

-

podarilo sa nám v USA získať na dva roky knižničného odborníka, ktorý robí
katalogizáciu knižnice nového typu, pretože stará katalogizácia bola nedostatočná.

1. 6. 2. Oblasti vyžadujúce ďalší rozvoj fakulty:
-

fakulta v posledných rokoch neustále zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov,

-

fakulte chýbajú ešte stále mladí kvalifikovaní pedagógovia,
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-

fakulta má len dvoch profesorov pod 65 rokov,

-

knižnica nie je ešte stále reorganizovaná na potreby moderných knižníc, aj keď sa tento
projekt už realizuje,

-

fakulta zápasí s nedostatkom zahraničnej literatúry do knižnice a odborných časopisov,

-

väčšina pedagógov fakulty pôsobí aj v malých cirkevných zboroch, čo im uberá čas.
Fakulta by potrebovala pedagógov, ktorí sa venujú len fakulte, ale na to nie sú zatiaľ
vytvorené podmienky, predovšetkým bytové.

-

nedarí sa zatiaľ získavať teologických študentov-samoplatcov zo západných krajín na
teologické štúdium u nás,

-

na získanie ďalších finančných zdrojov pre chod a rozvoj fakulty treba posilniť program
na zabezpečovanie zdrojov sponzorskými zmluvami, tvorbou nadácií a získavaním
dedičských darov.

2. DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA FAKULTY
Po tom, čo sme si ukázali na pozitíva ale aj slabé miesta našej fakulty, chceme podať
prehľad zámerov a cieľov EBF UK v najbližšej dobe. Budeme postupovať tak, že v najprv
podáme zámer fakulty pre najbližší akademický rok 2007 - 2008, čo sa týka nárokov na
ľudské zdroje a nárokov na finančné zdroje (časť 2. 1. ). V ďalšej časti podáme krátko náš
zámer do roku 2012 (časť 2. 2.).

2. 1. ZÁMER V OBLASTI VZDELÁVANIA
-

V akademickom roku 2007-2008 by v študijnom programe evanjelická teológia nemalo
dôjsť k podstatným zmenám v počte študentov v porovnaní s predošlým akademickým
rokom.

-

v rámci skvalitnenia vyučovacieho procesu katedry budú pozývať rôznych odborníkov
(psychológia, sociológia náboženstva, politológia a pod.) za účelom vykonania prednášky
pre konkrétny ročník alebo i pre viac ročníkov.

-

V záujme zvýšenia počtu študentov a lepšie využitia učiteľských kapacít na EBF UK
pripravujeme ďalšie študijné programy na EBF UK na akreditáciu.

-

Bakalársky a magisterský stupeň štúdia Všeobecnovzdelávacích predmetov: Evanjelické
náboženstvo v kombinácii s Anglickým jazykom a literatúrou. Termín: v priebehu letného
semestra 2007. Predpokladaný začiatok štúdia: september 2008.
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-

Magisterský stupeň štúdia Evanjelickej sociálnej diakonie – manažment sociálnych
zariadení.

-

V náväznosti horeuvedeného magisterského štúdia, pripravujeme ako trojročný grantový
(medzinárodný) projekt doplnkového štúdia Klinického pastorálneho vzdelávania
v spolupráci s partnermi v Nemecku. Tento program bude predstavovať zároveň
teologický komponent programu spomenutého v bode dva a bude prístupný tiež pre
uchádzačov zo Slovenska, ktorí sa budú uchádzať o získanie tejto odbornosti.

-

Externú formu štúdia bakalárskeho stupňa Evanjelickej sociálnej diakonie, ktorá sa
v súčasnosti prednáša dennou formou (4. semester).

-

V rámci študjiného programu evanjelická teológia vytvoríme možnosti diferenciácie
štúdia pre potreby cirkvi.

-

V dlhodobom plánovaní považujeme za potrebné taktiež informovať o našich plánoch
realizovať program doktorandského štúdia evanjelickej teológie v anglickom jazyku.
Chceme na to použiť profesorov a lektorov nielen tuzemských, ale aj zo zahraničia.

-

pokračovať aj v ďalších rokoch vo všetkých stykoch so zahraničím.

-

Ideálne obsadenie miest na katedrách za predpokladu, že by sa zavedením nových
študijných odborov zvýšil počet študentov na EBF UK v najbližších 5 rokoch a pri
zachovaní pomeru medzi pedagógmi a študentmi v hodnote 1:7 by mal byť takýto:
Jeden profesor, jeden docent a dvaja pedagógovia s nižšími vedecko-pedagogickými
titulmi na každej katedre (odborní asistenti). Výnimkou by bola len Katedra praktickej
teológie, kde by boli viacerí lektori.

-

Riešiť bytový problém niektorých mladých pedagógov fakulty v spolupráci s UK alebo
v spolupráci s cirkvou v objektoch cirkvi.

-

V budúcnosti chceme pripraviť paralelný program v cudzom jazyku (angličtine) v oblasti
magisterského štúdia v spolupráci s poskytovateľmi štipendijných pobytov v rámci
Svetového luteránskeho zväzu.

-

Taktiež hodláme pripraviť program doktorandského štúdia v angličtine a nemčine, ktorý
by sa mohol stať zdrojom doplnkových príjmov podobne ako predchádzajúci návrh.

-

V budúcnosti by sme chceli umožniť štúdium evanjelickej teológie v plnom rozsahu aj
starším študentom nad 45 rokov, dokonca aj dôchodcom, ktorí by mali záujem o teológiu.
Vysokoškolský zákon totiž nikde neobmedzuje vekovú výšku prijatia na univerzitnú
fakultu. Nešlo by o večernú univerzitu, ale o plný študijný program evanjelickej teológie
a to dennou formou štúdia pre starších záujemcov. Absolventi by nemali nárok na prijatie
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do cirkevnej služby ako zboroví farári. Pomohlo by to však k výchove teologicky odborne
pripravených laických pracovníkov cirkvi.
-

vybudovať knižnicu ako národné výskumné centrum pre štúdium náboženstva
v spoločnosti. V tejto súvislosti sprístupniť knižnicu Inštitútu pre výskum cirkevných
dejín Podunajska a Karpát, ktorá bola prevezená z Viedne na našu fakultu. Na realizáciu
týchto plánov by sme potrebovali jedného plateného pracovníka. Celkový náklad na tento
inštitút aj s platom pracovníka by bol cca. 200.000 Sk.

-

je potrebné podporiť a ďalej rozširovať letný program teologického štúdia najmä pre
doktorandov v trvaní 4-6 týždňov, ktorý už úspešne prebieha päť rokov.

-

Katedra Starej zmluvy chce zaradiť alternatívnu ponuku niektorých predmetov (napr.
exegézy Starej zmluvy) a zaradenie nových kurzov (napr. aramejčina, deuterokánonické
spisy, biblická archeológia).

-

V rámci dlhodobých zámerov zamýšľa katedra Novej zmluvy zorganizovať sympózium
s medzinárodnou účasťou a s predpokladanou témou: Novozmluvné (novozákonné)
paradoxné myslenie a jeho jednotlivé aspekty. Finančné zabezpečenie by bolo z vlastných
zdrojov.

-

Pripraviť k inaugurácii za profesorov a k habilitácii za docentov ďalších pedagógov
fakulty.

-

Zaviesť pravidelné extenzné prednášky profesorov fakulty po väčších cirkevných
zboroch, ako bývali v minulosti.

2. 2. ZÁMER V OBLASTI VEDY
-

využívanie virtuálnej knižnice pomocou IIKS,

-

pravidelne vydávať tlačou zborníky teologických štúdií z rôznych konferencií a sympózií,
ktoré bude fakulta organizovať,

-

intenzívnejšie sa zapájať do získavania grantov,

-

pokračovať v doterajšej našej aktivite pri organizovaní medziuniverzitných sympózií so
zahraničnými univerzitami,

-

zorganizovať v spolupráci so zahraničím a zo zahraničných finančných zdrojov letný
mesačný kurz pre doktorandov

-

Preklady odbornej literatúry pre štúdium a publikovanie.

-

Pedagógovia Katedry Starej zmluvy pripravia učebnicu a cvičebnicu biblickej hebrejčiny.

-

Katedra praktickej teológie pripravuje dva grantové projekty
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1. Diakonia pre seniorov. Preskúmanie sociálnych potrieb v jednotlivých regiónoch
Slovenska, možností cirkví pre účasť na starostlivosti o starších spoluobčanov a ich
dôsledkov pre primeranú odbornú prípravu.
2. Misijná teológia svetového luteranizmu a jej využitie na Slovensku.

2. 3. ZÁMER V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV
-

pripraviť k habilitácii troch docentov,

-

úspešne zakončiť doktorandské štúdium študentov PhD., ktorí študujú podľa starého
systému, a úspešne zakončiť štúdium prvých doktorandov, ktorí študujú podľa
kreditového systému.

-

Katedra praktickej teológie potrebuje v porovnaní so súčasným stavom jedného
odborného asistenta s odbornosťou v diakonickej teológii.

2. 4. ZÁMER V OBLASTI ZAHRANIČNÝCH STYKOV
-

K už dosiaľ fungujúcej spolupráci s niektorými zahraničnými teologickými fakultami,
rozšíriť túto spoluprácu na ďalšie zahraničné teologické fakulty, a to aj v USA.

-

Pokračovať v organizovaní študijných pobytov

hlavne do USA a Nemecka v dobe

letných mesiacov a na účet zahraničných cirkví.
-

Pokračovať v organizovaní študijných pobytov študentov a pedagógov v zahraničí
s finančným zabezpečením pozývajúceho.

-

Pokračovať v praxi seminárov pre študentov prostredníctvom 6 týždňového pobytu
zahraničného profesora (blokový seminár) na našej fakulte (finančné zabezpečenie
vlastnou cestou)

-

V náväznosti na dvojmesačný študijný pobyt Prof. Fila na Lutheran Theological Seminary
vo Philadelphii (LTSP) pripraví katedra pre január 2008 program pre „Globalizačný kurz“
študentov a profesorov z Philadelphie na Slovensku za účasti dvoch študentov našej
fakulty. Zároveň sa uskutoční pracovná porada o rozvoji spolupráce s LTSP.

-

V náväznosti na horeuvedený pobyt a rokovania s ELCA bude pokračovať v príprave
štúdia DMin a jeho aplikácie pre naše podmienky.

2. 5. ZÁMER V OBLASTI VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU
-

Pripraviť vydávanie odborného teologického časopisu pre príspevky pedagógov
a doktorandov, prípadne výťahy z najlepších diplomových prác študentov. Má pomôcť
fakulte v odbornom raste, prezentovať akademickú úroveň fakulty k iným teologickým
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fakultám v SR a ČR a možno aj v zahraničí, mal by mať porovnateľnú úroveň s inými
odbornými periodikami z iných vedných disciplín. Slúžil by k odbornému rastu študentov
a duchovných ev. cirkvi.

2. 6. EKONOMIKA FAKULTY V ROKU 2007 A VÝHĽADY DO ĎALŠÍCH
ROKOV

Ekonomika fakulty pre r. 2008
Celkové hospodárenie fakulty v roku 2008 ovplyvní niekoľko faktorov:

Rok 2007 bude pre fakultu rokom, v ktorom bude musieť prekonať pretrvávajúcu,
komplikovanú situáciu v oblasti financii.

Už v roku 2006 si fakulta vyčerpala viac ako 70% mimorozpočtových prostriedkov,
ktoré ušetrila v priebehu niekoľkých rokov. Použitie prostriedkov z mimorozpočtových
zdrojov bolo ovplyvnené zmenou – úpravou rozpočtu v mesiaci máj 2006, keď fakulta mala
krátený rozpočet o 3,5 mil. Sk. Rozpočet na rok 2007 je obdobný. Za predpokladu použitia
všetkých mimorozpočtových prostriedkov fakulta dokáže kryť svoje náklady do konca
augusta 2007.

Opísanú veľmi ťažkú finančnú situáciu fakulty chceme riešiť

novými aktivitami

a sústrediť sa predovšetkým na:
-

získavanie nových študentov pre štúdium teológie, učiteľstva a diakonie prostredníctvom
zvýšenej propagácie štúdia.

-

Otvorenie nového externého doktorandského štúdia.

- Využívanie príjmu z iných zdrojov – vedecko-výskumná činnosť pedagogických
pracovníkov – granty,
-

využívanie našich priestorov na podnikateľské účely, to znamená poskytnutie priestorov
na sympózia, prednášky a iné činnosti, poskytnutie ubytovania predovšetkým v čase
letných prázdnin,

-

ďalej chceme zefektívniť využívanie učební, nakoľko počet študentov našej fakulty je
126.
Predbežne sme vykonali revíziu priestorov, ktoré fakulta môže ponúknuť k prenajatiu.

Bude potrebné vykonať stavebné úpravy – odstránenie vlhkosti - izolácie a nové omietky
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pretože ide o priestory v prízemí, ktoré sú značne znehodnotené vplyvom vlhkosti. Toto
chceme riešiť za pomoci ECAV, ktorá je majiteľom budovy, nakoľko sa jedná o závady
vzniknuté nekvalitnou prácou stavbárov.

Na zabezpečenie odbornej úrovne pedagogického procesu fakulta v roku 2007
potrebuje prijať troch odborných asistentov v rámci konkurzných konaní.

Za predpokladu, že sa nezvýšia ceny energií bude fakulta potrebovať v roku 2007 pre
zabezpečenie prevádzky školy a internátu 17 475.- tis. Sk. Zo štátneho rozpočtu máme
pridelených 12 927.- tis. Sk – rozdiel činí - 4 548.- tis. Sk, ktoré fakulta bude musieť riešiť
formou iných zdrojov.
Za predpokladu nezmenenia kritérii prideľovania dotácií pre fakulty budeme v roku 2008
riešiť podobný problém ako dnes a preto sa musíme sústrediť na získavanie finančných
prostriedkov formou, ktorú sme uviedli v predchádzajúcej časti.

2.7 ZÁMER V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
V súčasnosti je funkčnosť Integrovaného Informačného a Komunikačného Systému
(IIKS) zastrešovaná po akademickej stránke prodekanom pre IIKS a po stránke technickej
technickým správcom IIKS. Je predpoklad, že existujúci stav bude pokračovať aj
v nasledujúcom období.
-

nároky na ľudské zdroje

Vzhľadom na nárast počtu výpočtovej techniky na fakulte, prestáva byť tento stav
udržateľný a otvára sa priestor pre zvýšenie počtu osôb zabezpečujúcich prevádzku IIKS.
Plánuje sa preto prijatie jednej osoby na trvalý pracovný úväzok, prípadne osoby
vykonávajúcej civilnú službu, ktorá by zabezpečovala bežnú údržbu a inštaláciu
výpočtovej techniky, riešila menej závažné problémy užívateľov a dohľad v učebni
Infovek.
Predpokladaný mesačný príjem nového pracovníka by mal dosiahnúť minimálne
10000,-Sk netto. Náklady hradené zo štátneho rozpočtu.

-

nároky na finančné zdroje.

V nasledujúcom období bude pokračovať nákup nových počítačov, ktoré budú pridelené
na miesta, kde doteraz chýbali, prípadne nahradia zastarané a vyradené kusy.
Predpokladané ročné náklady predstavujú 200 000,- Sk.
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Ročné náklady na upgrade a servis výpočtovej techniky sú predpokladané vo výške
100 000,- Sk. V oblasti softvéru sa ročne realizuje nákup ročného predplatného na
upgrade antivírusového systému NOD32 a Kerio Mail Server. Spolu s nákupom nových
licencií v rámci programu Select sú odhadované ročné náklady v rozsahu 50 000,- Sk.
Fakulta naďalej plánuje zlepšovať a rozširovať prístup študentov k vzdelávacím
zdrojom na Internete, a to výmenou zastaranej výpočtovej techniky v študentských
miestnostiach. Táto úloha je dlhodobá a vyžiada si náklady približne vo výške 800 000,Sk.
Z hľadiska ďalšieho rozvoja využívania IT na fakulte a ponúkania plnohodnotných služieb
IIKS, plánuje fakulta obmenu infraštruktúry siete LAN. Predovšetkým sa plánuje
zakúpenie dvoch Layer 3 administrovateľných switchov pre backbone fakultnej LAN.
Tým sa dosiahne väčšia bezpečnosť, zrýchlenie a možnosť prioritizácie prevádzky. Tento
plán je plne v súlade so zámerom IIKS na Univerzite Komenského.
So zvyšovaním bezpečnosti prevádzky a ponuky nových služieb predovšetkým
v oblasti e-learningu súvisí diverzifikácia serverov fakulty, nakoľko všetky v súčasnosti
poskytované služby: web, e-mail, terminal services, file server a kreditový systém bežia
na troch serveroch, ktoré sú už dlhodobo na hranici svojich fyzických a kapacitných
možností. Firewall a proxy server pre svoju funkciu využíva bežné kancelárske PC. Preto
fakulta plánuje investovať do nákupu serverov dedikovaných pre každú službu. To nám
umožní okrem zvýšenia bezpečnosti aj sprevádzkovať fakultný intranet. Predpokladané
náklady na jeden server by mali dosahovať výšku 150000 Sk.
Do dnešného dňa nie je zabezpečená možnosť tlače dokumentov pre katedry fakulty.
Preto plánujeme zakúpiť a inštalovať spoločnú sieťovú tlačiareň pre katedry. Cena nákupu
individuálnych laserových tlačiarní by prekročila koncovú cenu sieťovej tlačiarne, navyše
táto umožní poskytovať ďalšie služby, ako kopírovanie, obojstrannú tlač a náklady na
údržbu by boli nižšie. Navyše sieťová tlačiareň je dimenzovaná na väčšie mesačné
zaťaženie. Predpokladané sú náklady 150000 Sk.
-

Fakulta chce viacej využívať naše možnosti v oblasti informačných technológií
poriadaním pomocných kurzov na CD-Rome, ktoré by mohli byť využívané tu na fakulte
aj v rámci pokračujúceho vzdelávania.,

-

Pripravujeme možnosti zúčastniť sa kurzov, ale aj iných vzdelávacích programov, ktoré
poskytujú iné inštitúcie v zahraničí formou diaľkového štúdia cez internet,
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2. 8. CELKOVÝ DOPAD NA EKONOMIKU FAKULTY V OBLASTI DLHODOBÝCH
ZÁMEROV
Zavedením nových študijných programov fakulta počíta s počtom študentov 300
ročne. Pre zabezpečenie plynulého pedagogického procesu sa počíta so zvýšením so zvýšením
počtu pedagogických pracovníkov o 10. Pri 5 %-nom náraste miezd by fakulta v budúcnosti
potrebovala na mzdy ročne 14 720 tis. Sk, z toho pedagogickí pracovníci 9 220 tis. Sk. Na odvody do poisťovní potrebuje fakulta 5 594 tis. Sk.
Na tovary a ďalšie služby plánujeme v budúcnosti ročne 6 670 tis. Sk.
Na sociálne štipendiá študentov pri počte 65 sociálne slabých študentov bude potrebné 1 300
tis. Sk.
Na štipendiá pre interných doktorandov ( 4 ) počítame 650 tis. Sk. Na odvody fakulta
potrebuje 247 tis. Sk.
Na stravovanie študentov pri počte 150 stravníkov je potrebné 510 tis. Sk.
Celková ročná potreba finančných prostriedkov: 28 691 tis. Sk.

3. ZÁVER
Nový spôsob financovania vysokej školy ako verejnoprávnej inštitúcie kladie dôraz na
samostatnosť a zodpovednosť v zabezpečovaní finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné
pre riadny chod fakulty. Fakulta okrem štátnej dotácie si musí získať ďalšie finančné zdroje,
ktoré sú potrebné na celkovú prevádzku. Pri ekonomickom pohľade treba dbať vždy
o zvyšovanie kvality učebného procesu.
Tento dokument bol spracovaný vedením fakulty na základe podkladov z Katedry
Starej zmluvy a Katedry praktickej teológie. Štyri ďalšie katedry nedodali k stanovenému
termínu podklady. Ako východisko bol použitý dokument „Dlhodobý zámer rozvoja EBF UK
na roky 2004 - 2008“ z roku 2003.

Návrh dokumentu bol odsúhlasený na zasadnutí VR EBF UK dňa 17. apríla 2007.
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