
SPRÁVA O VEDECKEJ ČINNOSTI EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

ZA ROK 2008 

 

 
1. Vedecká rada fakulty 

Vedecká rada fakulty rokuje a rozhoduje o veciach, v ktorých má kompetencie v zmysle 
zákona o vysokých školách a v zmysle štatútu EBF UK.  

 
V sledovanom období sa zišla šiestich zasadnutiach (27. februára, 26. marca, 16. apríla, 

23. júna, 19. septembra a 7. novembra 2008).  
 

Počas letného semestra zasadala VR EBF UK v nasledovnom zložení: 
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. (predseda), odb. as. Mgr. František Ábel, PhD., prof. 

ThDr. Juraj Bándy, Mgr. Ľubomír Batka, PhD., Mgr. Jozef Benka, PhD., David Daniel, 
PhD., prof. ThDr. Július Filo, doc. ThDr. Peter Gažík, doc. ThDr. Ján Grešo, ThDr. 

Sidonia Horňanová, PhD., Mgr. Miloš Klátik, PhD., - ako interní pracovníci fakulty 
a prof. ThDr. Igor Kišš, Mgr. Samuel Mišiak, PhD., Mgr. Ivan Osuský, prof. ThDr. 

Dušan Ondrejovič a  – ako externí odborníci.  
Počnúc septembrom 2008 došlo k zmene v zložení VR EBF UK. Tieto zmeny boli 

vyvolané predovšetkým predchádzajúcimi zmenami v pracovných úväzkoch jednotlivých 
členov VR. Na návrh dekana Akademický senát fakulty v septembri schválil nové 

zloženie vedeckej rady, ktoré rešpektuje zákonom stanovené podmienky a popri členoch, 
ktorí sú členmi akademickej obce fakulty (teda pracujú na fakulte na ustanovený 

týždenný pracovný čas), zachováva aj maximálny povolený počet členov, ktorí sú 
odborníkmi z praxe a nie sú členmi akademickej obce fakulty a zastupujú oblasti, pre 

ktoré fakulta vychováva absolventov.  
 

Súčasné zloženie VR EBF UK je: 
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. (predseda, z titulu funkcie dekana) a členovia: 

Prof. ThDr. Juraj Bándy 
Prof. ThDr. Július Filo (z titulu funkcie prodekana) 

Doc. ThDr. Peter Gažík 
David P. Daniel, PhD. 

Odb. as. Mgr. František Ábel, PhD. (z titulu funkcie prodekana) 
Odb. as. Mgr. Ľubomír Batka, PhD.  

Odb. as. ThDr. David Benka, PhD. 
Odb. as. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD. 

Odb. as. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 
odborníci z praxe             

Odb. as. Mgr. Miloš Klátik, PhD. 
Ing. Ján Huba, riaditeľ Diakonie ECAV 

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.    
doc. Ing. Helena Nízka, PhD. 

doc. ThDr. Ján Grešo 
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Popri bežnej agende boli viaceré zasadnutia VR venované najmä schvaľovaniu 
materiálov potrebných pre akreditáciu fakulty.  

 
2. Doktorandské štúdium 

Na interné doktorandské štúdium je zapísaných 9 študentov. V tomto akademickom roku 
boli prijatí 2 noví doktorandi (všetko naši čerství absolventi): menovite: Mgr. Michal 

Devečka, Mgr. Branislav Kováč). Podľa katedier je rozdelenie doktorandov nasledovné:  
Katedre Starej zmluvy - Mgr. Eva Mažárová, 

Katedre Novej zmluvy - Mgr. Erika Valko-Krišťáková, Mgr. Vladimír Šimo, Mgr. 
Miroslava Franková 

Katedra cirkevných dejín - Mgr. Radoslav Hanus 
Katedre systematickej teológie - Mgr. Miroslav Varga, Mgr. Michal Devečka, 

Katedra filozofie a religionistiky – Mgr. Branislav Kováč 
Katedre praktickej teológie - Mgr. Anna Richvalská 

Na externé štúdium boli prijatí 3 noví doktorandi (Mgr. Peter Filo – katedra filozofie a 
religionsitiky, Mgr. Magdaléna Ševčíková a Mgr. Slavomír Slávik – katedra praktickej 

teológie). Na externom doktorandskom štúdiu evidujeme 12 doktorandov, z toho jeden je 
zo zahraničia.  

Doktorandské štúdium akademickom roku 2007/08 a v prvej polovici tohto 
akademického roka úspešne ukončili piati absolventi: Mgr. Jaroslav Javorník, PhD; Mgr. 

Ľubica Olejárová, PhD; RNDr. Adrian Kacian, PhD; Mgr. Natália Kacianová, PhD; 
a Mgr. Katarína Valčová, PhD. Ukončenie týchto doktorandov je významné najmä 

pokiaľ ide o uvoľnenie školiteľskej kapacity našich školiteľov.  

 

3. Habilitačné konania 
V novembri 2008 bolo na fakulte s pozitívnym výsledkom ukončené habilitačné konanie 

ThDr. Sidonie Horňanovej, PhD.. Fakulta spis postúpila na rektorát a v súčasnosti 
čakáme na vydanie dekrétu o udelení titulu docent. V septembri 2008 bolo začaté 

habilitačné konanie ThDr. Pavla Hanesa, PhD. 
 

 
4. Veda a výskum  

 
Pôsobenie fakulty v oblasti vedy a výskumu sa v uplynulom roku odvíjalo od interného 

projektu vedeckej a výskumnej činnosti, ktorý na návrh prodekana pre vedu schválila 
vedecká rada fakulty. Súčasťou plánu, ktorý navrhli jednotlivé katedry bola 

predovšetkým autorská práca na publikáciách a príprava grantových žiadostí.  
 

Merateľným výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti fakulty sú predovšetkým 
publikačné výstupy. Popri počte študentov má výkon fakulty v tejto oblasti priamy vplyv 

na výšku finančnej dotácie, ktorú fakulta získava z Ministerstva školstva. V hodnotiacom 
období, ktorým je 1. november 2007 – 31. október 2008 zaznamenala fakulta výrazný 

nárast počtu publikácií.  
 

Podľa údajov z databázy evidencie publikačnej činnosti pracovníkov Univerzity 
Komenského (EVIPUB) bolo k 31. októbru 2008 za sledované obdobie vložených 83 
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záznamov, ktoré sa podľa kritérií ministerstva školstva zohľadňujú pri výpočte dotácie 
pre fakultu. V predchádzajúcom roku to bolo 45 publikácií. Možno teda hovoriť o takmer 

100% náraste výkonu fakulty v tejto oblasti.  Významnou mierou sa na tomto náraste 
podpísala aj skutočnosť, že fakulta vydáva vlastný elektronický časopis Testimonia 

Theologica.  
 

Podrobný zoznam publikačnej činnosti pracovníkov fakulty je v prílohe správy a tiež 
v príslušnej databáze na webovej stránke univerzity.  

 
V roku 2008 katedry Starej zmluvy, Novej zmluvy a Praktickej teológie pripravili 

celkovo tri žiadosti o VEGA granty, ktoré všetky úspešne prešli prvým hodnotiacim 
kolom a v súčasnosti čakáme na rozhodnutie Ministerstva školstva o tom, ktoré 

z podaných projektov získajú financovanie.  
 

Fakulta usporiadala viacero konferencií a sympózií: 
Jozef Miloslav Hurban, teológ a národovec (12. decembra 2007) 

Martin Rázus, študent teológie a evanjelický farár (21. novembra 2008) 
Identita v časoch zmien – hodnoty, ktoré nás nesú (20. mája 2008) 

Identity in times of changes – medzinárodná konferencia v spolupráci so spoločnosťou 
SICPC (31. augusta – 8. septembra 2008) 

 
9. januára 2008 sa na našej fakulte uskutočnila medzinárodná konzultácia o Komenskom 

za účasti významných komeniológov zo Slovenska a z Korey.  
Medzi tieto podujatia možno zaradiť aj tradičnú letnú teologickú akadémiu, ktorá sa 

v tomto roku konala 7. – 12. júla 2008 a viedol ju prof. Erik Hermann z Concordia 
Seminary v USA.  

 
Ďalšou dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli hosťovské prednášky, z ktorých 

podstatná časť bola organizovaná v rámci projektu Excelentná univerzita.  
 

Rev. Pavel Brndjar, USA – Stewardship – kresťanské šafárenie, (6. – 8.  decembra 2007) 
- EXU 

Rev. Helmut Weiss, Nemecko:  Cudzie smie ostať cudzím (10. – 12. marca 2008) EXU 
Peter John Williams, Tyndale House Cambridge: Od pôvodných textov k súčasnej kázni 

(28. marca 2008) 
Prof. Dr. Hermann Schoenauer: Diakonický manažment a jeho proprium (7. – 8. apríla 

2008) EXU 
Prof. Hans Schwarz, Univerzita Regensburg: Lutherovo chápanie osoby (16. apríla 2008) 

Prof.. Dr. Daniel Schipani, USA: Internáboženská pastorálka (29. aug.- 1. septembra 
2008) EXU 

Prof. Ferdinand Klein, prof. emeritus, Nemecko: Janusz Korczak, liečebná pedagogika 
(3. decembra 2008) 

 
V oblasti rozvoja vedy a pedagogickej práce fakulta pripravuje pripravujeme nemeckú 

mutáciu programu Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc v externej 
podobe v Neuendettelsau v spolupráci s Diakonickým dielom v Neuendettelsau. 
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Pripravujeme študijný program v anglickom jazyku pre študentov z Roanoke college 
v letnom semestri 2008 otvorený pre iných študentov v programe Erazmus. 
 

Práca v oblasti vedy a výskumu podľa katedier a jednotlivých pedagógov ako ju pre 

správu dekana dodali vedúci jednotlivých katedier: 
 

KATEDRA STAREJ ZMLUVY 

 
Pedagogickí pracovníci na katedre: 

Prof. ThDr. Juraj Bándy, vedúci katedry 

Odb. as. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 
Odb. as. ThDr. David Benka, PhD. 

 

Pedagogické aktivity pracovníkov katedry  

Prof. Bándy prednášal takto: 
V zimnom semestri 2007 / 08 spolu 4 kurzy v rozsahu 9 hodín do týždňa 

V letnom semestri 2007 / 08 spolu štyri kurzy v rozsahu 8 hodín do týždňa. 
V zimnom semestri 2008 / 09 spolu 4 kurzy v rozsahu 9 hodín do týždňa 

1 predmet v zimnom a letnom semestri na Filozofickej fakulte UK. 
 

Dr. Horňanová prednášala takto: 
V zimnom semestri 2007 / 08 spolu 4 kurzy v rozsahu 8 hodín do týždňa 

V letnom semestri 2007 / 08 spolu šesť kurzov v rozsahu 13 hodín do týždňa. 
V zimnom semestri 2008 / 09 spolu 4 kurzy v rozsahu 8 hodín do týždňa 

 

Dr. Benka prednášal takto: 

V zimnom semestri 2007 / 08 spolu 4 kurzy v rozsahu 9 hodín do týždňa 
V letnom semestri 2007 / 08 spolu štyri kurzy v rozsahu 9 hodín do týždňa. 

V zimnom semestri 2008 / 09 spolu štyri kurzy v rozsahu 9 hodín do týždňa. 
 

Všetky kurzy boli odučené, resp. zatiaľ sú odučené podľa sylabov. Kvôli chorobe alebo 
iným okolnostiam nebol narušený vyučovací proces na katedre. 

 
počty diplomandov 

V akademickom roku 2007 /08 písali diplomovú prácu na katedre traja študenti (Michal 
Devečka u prof. Bándyho, Ľudmila Ľuptáková a Katarína Šoltésová u Dr. Horňanovej). 

V akademickom roku 2008 / 09 pripravujú diplomovú prácu dvaja študenti. 
 

počty doktorandov,  

Asistent katedry ThDr. Dávid Benka získal titul PhD dňa 23. novembra 2007 a stal sa 

odborným asistentom. 
T. č. študuje na katedre jedna interná doktorandka, Mgr. Eva Mažárová, ktorá 

v akademickom roku 2008 ú 09 začala 5. semester svojho štúdia. 
 

rigorózne a habilitačné konania,  
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Dr. Horňanová dňa 24. 9. 2008 predniesla verejnú habilitačnú prednášku „Božie 
zjavenie a apokalyptická eschatológia v Kumráne“ a obhajovala  habilitačnú prácu 

„Apokalypticizmus v kumránskych zvitkoch a v židovskom mysticizme“. VR EBF UK 
na zasadnutí dňa 7. novembra jednomyseľne schválila návrh na udelenie titulu docent 

(doc.) a postúpiť návrh na rektorát. 
V akademickom roku 2008 / 09 sa prihlásila na rigorózne konanie na katedre jedna 

uchádzačka (Mgr. Andrea Lukačovská). Jej konzultantkou bude Dr. Horňanová. 
 

charakteristika dôrazov v pedagogickom procese 

 

Prof. Bándy 

 pri výučbe exegézy zohľadňuje skúsenosti z ekumenického prekladu Biblie, 

 na prednáškach na filozofickej fakulte sa usiluje o zrozumiteľné podanie učebnej 

látky neteológom 
Dr. Horňanová 

 vo svojej prednáškovej a vedeckej činnosti kladie dôraz na sprostredkovanie 
vedomostí z intertestamentárneho judaizmu, 

 pri výučbe hebrejčiny využíva vedomosti získané počas jazykového kurzu v 

Izraeli 
Dr. Benka 

 pri výučbe biblospytu pre študentov neteologického zamerania (učitelia, sociálna 
pomoc) sa zameria na prípravu doplňujúcich študijných materiálov pre tento typ 

programu.  

 V zvýšenej miere chce využiť synchrónne dôrazy a projekčnú techniku pri 

vyučovaní biblickej hebrejčiny za účelom zvýšenia názornosti a efektivity 
vyučovania klasického jazyka. 

 
Vedecké aktivity pracovníkov katedry  

usporiadane konferencie,  

V uplynulom roku neboli na katedre organizované konferencie. 

prednášky mimo fakulty 

 Prof. Bándy prednášal 

 dňa 11. febr. v Trenčíne na schôdzi farárov Považského seniorátu na tému 
„Možnosti homiletického využitia Knihy Jonáša“,  

 dňa 12. mája v Prešove na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v rámci vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou „Sväté tajiny“ na tému „Slová ustanovenia 
Večere Pánovej v kontexte Evanjelia podľa Marka“, 

 dňa 16. mája v Komárne v rámci starozmluvnej vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou na tému „Antropologické a kristologické aspekty 8. 

žalmu“ 

 dňa 8. júna v Nových Zámkoch v rámci ekumenického stretnutia v rámci roka 

Biblie na tému „Význam Starej zmluvy pre kresťanstvo“  

 dňa 28. júna na Stretnutí kresťanov šiestich národov v Bratislave mal biblickú 

prácu na text Ef 2, 13 – 16 a prednášku na tému „Dekalóg v globalizovanej 

Európe“ 
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 dňa 7. sept. v Tatranskej Lomnici na Teologickej konferencii ECAV na tému 

„Charakteristické znaky a dôrazy evanjelickej kázne“ mal prednášku na tému 
„Stará a Nová zmluva na kazateľnici“ 

 dňa 9. sept. v Nitre na medzinárodnej vedecká konferencia na tému „Špecifické 
aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti“ mal prednášku na 

tému „Svedomie z hľadiska Starej zmluvy“, 

 dňa 10. sept. v Nitre na vedecká konferencia na tému „Legislatívne texty Biblie“ 

na RKCMBF a KS v Nitre mal prednášku na tému „Dekalóg ako predmet 
kresťanskej kázne“. 

 
 Dr. Horňanová prednášala 

 na vedeckej konferencii na Západočeskej univerzite v Plzni  v Českej republike 

Orientalia Antiqua Nova (14. – 15. február 2008) na tému “Kumránske zvitky po 
šesťdesiatich rokoch”, 

 dňa 14. 4. na SPK v Považskej Bystrici 14. 4. na tému „Kumránska komunita a jej 
literárna tvorba“, 

 dňa 16. 4. na SPK v Bratislave 16. 4. na tému „Kumránske zvitky“. 

 dňa 17. 4. na Univerzite tretieho veku UK na tému „Piesne o trpiacom Ebed 

Jahve“. 

 
Dr. Benka prednášal 

 dňa 3.apríla 2008 na Univerzite tretieho veku, UK v Bratislave na tému „Proroci 
a ich zvesť v biblickom Izraeli“, 

 dňa 6.apríla 2008 na Valnom zhromaždení ZED v Dudinciach na tému „Písmo 
ako kánon“ 

 
účasť na konferenciách a študijných pobytoch  

 
 Prof. Bándy sa zúčastnil 

 v dňoch 29. I. – 2. febr. v Berlíne na sympóziu starozmluvnej sekcie 
Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie 

 v dňoch 29. mája - 1. júna v Benátkach na výročnom zasadnutí Lutherische 

Europäische Komission Kirche und Judentum (LEKKJ), kde mal referát 
o kresťansko-židovských vzťahoch na Slovensku, 

 v dňoch 21. – 24. sept. vo Viedni na kongrese Wissenschaftliche Gesellschaft für 
Theologie 

 
Dr. Horňanová sa zúčastnila 

 v dňoch  3. – 31. augusta na kurze ivritu (tzv. Ulpan) na Univerzite  v Haife 
v Izraeli, na ktorý získala štipendium na základe výberového konania za účasti 

veľvyslanca Izraela a MŠ SR. Bola vybraná ako jediná spomedzi piatich 
uchádzačov. Štúdium ukončila skúškou – testom s výsledným hodnotením A 

(pokročilá v ivrite). 

 v dňoch 16. 20. sept. na študijnom pobyte na Univerzite vo Viedni v rámci 

„Burzy pobytov“ Univerzity Komenského. 
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Dr. Benka sa zúčastnil 

 v dňoch 30. 4. 2008 – 4. 5. 2008 na konferencii s témou „Christian Tradition 

between Particularity and Catholicity“ v Prahe, 

 v dňoch 21.- 25. 9. 20082. 4. vo Viedni na kongrese Wissenschaftliche 
Gesellschaft für Theologie 

 
významnejšie publikácie 

 

 Prof. Bándy vydal 

 monografiu „Nová zmluva na kazateľnici“ vo Vydavateľstve UK, 

 učebnicu „Bevezetés az Újszövetségbe” (Úvod do Novej zmluvy) vo 

Vydavateľstve UJS v Komárne, 

 v roku 2008 vyšlo 1. opravené vydanie ekumenického prekladu Biblie, na ktorom 
sa podieľal ako vedúci starozmluvných prekladateľov. 

 
Dr. Horňanová vydala 

 vedeckú prácu (ADE) Jewish apocalypticism In Slovo, Vol. 6, Fall 2003 (2007), 
s. 27-37 

 vedeckú prácu (AFD) Problematika prekladu Písma Starej zmluvy do slovenčiny 
In Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii: 

Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie, Banská Bystrica: 
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007 S. 43-49 

 vedeckú prácu (AED) Interpretácie hriechu v židovskej literatúre v 
intertestamentárnom období In Ostium [elektronický zdroj], Roč. 4, č. 1 (2008) 

 redigovala zborník „Ordinácia žien za farárky v cirkvi” – finálny výstup projektu 
VEGA č. č. 1/3594/2006. Zborník už bol odovzdaný do tlače.  

 
Dr. Horňanová publikovala v kategóriách A a B spolu šesťkrát a zaznamenala 

sedem ohlasov, z toho štyri v zahraničí. 
 

Dr. Benka vydal 

 odbornú štúdiu „Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 

22, 1-19)“ [elektronický dokument] In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 
(2007), s. 1.1 

 
vedenie alebo účasť na grantoch,  

 

 Prof. Bándy 

 je spoluriešiteľom grantu VEGA 1/3594/06 „Ordinácia žien za farárky v cirkvi“.  

 
Dr. Horňanová 

 bola v  roku 2008 vedúcou projektu VEGA č. č. 1/3594/2006 “Ordinácia žien za 
farárky v cirkvi”, ktorý sa v roku 2008 končí – projekt bol úspešne ukončený 

vrátane vypracovania záverečnej správy, 

 podala dva ďalšie návrhy projektov. Zatiaľ čakáme na výsledok.  
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 Dr Benka 

 je samostatným riešiteľom grantu UK/123/2008 „Vyučovanie biblickej 

hebrejčiny“ 

 je samostatným riešiteľom grantu UK/64/2007 „Abrahámovo obetovanie 
milovaného syna“ Záverečnú správu o grante podal k 20. decembru 2007. 

 je spoluriešiteľom grantu VEGA 1/3594/06 „Ordinácia žien za farárky v cirkvi“.  
 

členstvo vo vedeckých radách mimo fakulty 

 

 Prof. Bándy 

 je členom Vedeckej rady Reformovanej teologickej fakulty UJS v Komárne, 

 

členstvo vo výboroch a komisiách 

 

 Prof. Bándy 

 je zástupcom našej fakulty v predsedníctve SOMEF. Ako člen predsedníctva sa 

zúčastnil dňa 3. júla na zasadnutí v Budapešti, ktoré malo za úlohu pripraviť 
nasledujúci konferenciu SOMEF. 

 je zástupcom našej cirkvi v Lutherische Europäische Komission Kirche und 
Judentum (LEKKJ), 

 bol členom inauguračnej komisie doc. P. Farkaša dňa 20. mája na RKCMBF 

v Bratislave, 

 je členom Vedeckej rady EBF UK (opätovne menovaný v septembri 2008) 

 
Dr. Horňanová 

 je členkou Komisie VEGA (menovaná Ministrom školstva SR 11. 4. 2008), 

 je členkou výboru pre Biblickú olympiádu evanjelického a. v. náboženstva 

(zaregistrovanej na MŠ SR) a členka celoslovenskej odbornej komisie 
(vymenovaná v septembri 2008), 

 je členkou Vedeckej rady EBF UK (opätovne menovaná v septembri 2008) 

 
Dr. Benka 

 je členom vedeckej komisie AS UK 

 je členom Vedeckej rady EBF UK (menovaný v septembri 2008) 

 
charakteristika vedeckého smerovania katedry 

Pracovníci katedry sa chcú spoločne zamerať na tvorbu ešte chýbajúcich niekoľkých 
učebníc, na tvorbu monografií a riešenie grantového projektu. 

Prof. Bándy má byť vedúcim riešiteľského kolektívu grantového projektu. Plánuje vydať 
monografiu „Exegéza knihy proroka Micheáša“ 

Dr. Horňanová chce pripraviť do tlače monografiu „Exegéza Knihy Daniel“ 
a monografiu s tematikou kumránskych zvitkov. 

Dr. Benka sa vo svojej vedeckej činnosti bude špecializovať styčné body medzi 
literárnou vedou a biblickou exegézou (intertextualita) a chce pripraviť do tlače učebnicu 

bilospytu pre neteologické programy, ako aj monografiu o prorokovi Náhumovi.. 
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Počet a stručný obsah porád pracovníkov katedry 

Pracovníci katedry mali spolu štyri zasadnutia (9. januára, 21. mája a 6.a 14. novembra). 

Na januárovom zasadnutí sme pripravili návrhy tém na projekty VEGA a pre interný 
vedecký projekt. Požiadali sme o modifikáciu vedeckých úloh Dr. Benku a Mgr. 

Mažárovej v tom zmysle, že namiesto prekladu cudzojazyčnej literatúry budú pracovať 
na príprave učebnice hebrejčiny. Na májovom zasadnutí sme vyhodnotili prednáškovú 

činnosť v letnom semestri, pripravili sme plán prednáškovej činnosti na akademický rok 
2008 / 09 a rokovali sme o príprave učebnice hebrejčiny. Pracovníci katedry vyjadrili 

ľútosť nad nedorozumením, kvôli ktorému bolo pôsobenie S. Horňanovej v cirkevnom 
zbore súbežne s prácou na fakulte v materiáloch akreditačného spisu označené ako slabá 

stránka katedry. Na novembrových zasadnutiach sme pripravili návrh pre VR o zásadách 
prípravy plánu vedeckej činnosti na nasledujúce dva roky, zostavili sme takýto plán pre 

našu katedru a pripomienkovali sme podklad pre dekanskú správu za našu katedru.  
 

Iné významné skutočnosti 

Prof. Bándy bol dňa 6. júna bol vyznamenaný Cenou Jedlik Ányossa za podiel na 

príprave ekumenického prekladu Biblie. Táto cena sa udeľuje v dvojročných intervaloch 
pre jedného predstaviteľa prírodných a jedného predstaviteľa humanitných vied. Je 

určená pre vedeckých pracovníkov maďarskej národnosti na Slovensku. 
Prof. Bándy vyučuje aj na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne tri kurzy v rozsahu šesť 

hodín týždenne. 
Dr. Horňanová úspešne obhájila habilitačnú prácu a čaká na promóciu (vymenovanie) za 

docentku. 
Dr. Horňanová mimo riadnej vyučovacej činnosti vyučuje záujemcov z radov študentov 

ivrit. 
ThDr. Benka bol 23. novembra 2007 slávnostne promovaný na PhD. 

(spávu pripravil Prof. ThDr. Juraj Bándy, vedúci katedry) 
 

KATEDRA NOVEJ ZMLUVY 
 
Pracovníci katedry: 

Odb. as. Mgr. František Ábel, PhD – vedúci katedry 
Doc. ThDr. Ján Grešo (čiastočný úväzok) 

Odb. as. Mgr. Ondrej Prostedník, PhD. (čistočný úväzok z titulu výkonu funkcie dekana) 
 

Pedagogické aktivity pracovníkov katedry: 

 

Odb. as. Mgr. František Ábel, PhD: 
zimný semester 2007/2008 – 6 kurzov vrátane diplomového seminára 

letný semester 2007/2008 – 7 kurzov vrátane diplomového seminára 
zimný semester 2008/2009 -  6 kurzov vrátane diplomového seminára 

1 predmet v zimnom a letnom semestri na Filozofickej fakulte UK. 
Diplomandi - 2 

 
Doc. ThDr. Ján Grešo: 

zimný semester 2007/2008 – 4 kurzy vrátane diplomového seminára 
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letný semester 2007/2008 – 5 kurzov vrátane diplomového seminára 
zimný semester 2008/2009 -  3 kurzy vrátane diplomového seminára 

Diplomnadi - 3 
Doktorandi - 4 

 
Odb. as. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

zimný semester 2007/2008 – 3 kurzy  
letný semester 2007/2008 – 1 kurz  

zimný semester 2008/2009 -  3 kurzy vrátane diplomového seminára 
Diplomnadi - 3 

Doktorandi - 0 
 

Charakteristika dôrazov v pedagogickom procese: vedenie študentov k uplatňovaniu 
kritického myslenia s cieľom upevniť základy vieroučného poznania, ale aj k schopnosti 

vedieť odborne argumentovať v teologických otázkach. Okrem toho, jedným z 
primárnych záujmov mojej pedagogickej práce je snaha viesť študentov k čím lepšej 

znalosti biblického textu v pôvodných jazykoch a k schopnosti odbornej s ním pracovať. 
 

Vedecké aktivity pracovníkov katedry: 
Mgr. František Ábel, PhD.  

 

Druh činnosti Kalend. rok 2008 

Počet vedecko-výskumných projektov, VEGA a KEGA 1 VEGA 

Počet predložených žiadostí o VEGA a KEGA granty  1 VEGA 

Počet publikácií v kategóriách A 10 

Počet publikácií v kategóriách B 2 

Počet publikácií v ďalších kategóriách 1 

Počet prednesených referátov na vedeckých a odborných 

konferenciách  

4 

 

Prednášky mimo fakulty, účasť na konferenciách: 
●Prednáška na tému: „Príklady interpretácie starozmluvných (starozákonných) 

legislatívnych textov v Talmude,“ v rámci vedeckej konferencie s názvom „Legislatívne 
texty Biblie,“ ktorú organizovala Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

UK v Bratislave, Katedra biblických vied a Katedra morálnej teológie, v priestoroch 
Kňazského seminára v Nitre dňa 16. 11. 2007. Príspevok bol publikovaný v 

recenzovanom zborníku. 

● Prednáška na tému: „Náboženstvá mystérií v novozmluvnej dobe.“ Univerzita tretieho 

veku UK v Bratislave, dňa 21. februára 2008. 

● Prednáška na tému: „Ezer K
e
negdō“ – teologické východiská určujúce trvalý význam 

rodiny pre život človeka a spoločnosti“,  v rámci medzinárodného ekumenického 
vedeckého sympózia v dňoch 05. až 07. mája 2008 s názvom „Rodina – nádej 

budúcnosti,“ ktoré organizovala Teologická fakulta – Centrum pre dialóg, Mesto Košice 
a Ekumenické spoločenstvo Košice. Príspevok bol publikovaný v 

recenzovanom zborníku (pozri publikačnú činnosť). 
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● Prednáška s názvom: „Quo Vadis, Homo?,“ v rámci prednáškového bloku s názvom 
„Theology and Strategies of Hope: the Coming Decade”, na medzinárodnej konferencii 

„Counsel on Christian Approaches to Defense and Disarmament (CCADD),“ ktorá sa 
konala v dňoch 19. až 23. 09. 2008 v Cathedral College at the Washington National 

Cathedral, 3510 Woodley Rd., NW, Washington, DC 20016, USA. Téma tohtoročnej 
konferencie: “Strategies and Theologies for Hope.” 

● Prednáška na tému: „Zástoj svedomia v kontexte zvesti apoštola Pavla a jeho aktuálny 
význam pre rozvoj osoby a spoločnosti“, v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie 

s názvom „Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti II“, 
ktorá sa uskutočnila 9. októbra 2008 v Nitre. Konferenciu organizovala Rímskokatolícka 

cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Katedra morálnej teológie 
a katedra biblických vied, v priestoroch Kňazského seminára v Nitre.  

Významnejšie publikácie:  pozri sumár v tabuľke na webe 

Granty:  bol som spoluriešiteľ grantu „Žena v cirkvi.“ V roku 2008 (február) som podal 

žiadosť o grant (VEGA) – návrh vedeckého projektu s názvom „Pavol ako paradigma 
medzináboženského dialógu v multikulturálnej spoločnosti.“ Grant bol schválený 

komisiou VEGA. 
Členstvo vo vedeckých radách iných fakúlt: žiadne 

Členstvo vo výboroch a komisiách:  
Od roku 2002 som bol členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti – 

príprava Slovenského ekumenického prekladu Biblie – sekcia Nová zmluva. 
od roku 2005 som členom medzinárodnej konferencie CCADD (Counsel on Christian 

Approaches to Defense and Disarmament). CCADD sa stretáva pravidelne každý rok 
a zaoberá sa rôznymi aktuálnymi otázkami kresťanského prístupu k politickej situácii vo 

svete. 
 

Doc. ThDr. Ján Grešo 
Články v CL a EPST - okrem iného o Pavlovi v Pavlovom roku. 
- práca na vyhodnotení množstva pripomienok k prvému vydaniu ekumenickej Biblie a 
zhodnotenie pripomienok po vyjdení opraveného prvého vydania.  

- účasť na teologickej konferencii ECAV v Tatrách s prednáškou: Niektoré 
charakteristické znaky kázne v Novej zmluve. 

- účasť na konferencii SBS s prednáškou: "Kontinuita a diskontinuita vo vzťahu medzi 
terajším životom človeka a medzi životom po vzkriesení - podľa Pavla" – v rámci 

Pavlovho roku. 
- práca na preklade Langovho Komentára k Listom Korintským 

 
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

- spoluriešiteľ VEGA grantu Ordinácia žien v ECAV,  
- spolupráca na príprave grantovej VEGA žiadosti v rámci katedry NZ  

- vystúpenie na odbornom podujatí Európskeho parlamentu v Nitre – Mozaika 
kultúr s príspevkom o medzináboženskom dialógu, 24. októbra 2008  

- člen výboru Pre obnovu Svetového luteránskeho zväzu, dve zasadnutia v roku 
2008  

- člen Vedeckej rady UK Bratislava 
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- tri vedecké publikácie, z toho jedna v zahraničnom karentovanom časopise, jedna 
odborná publikácia a štyri ďalšie publikácie,  

 
 

 
Charakteristika vedeckého smerovania katedry: ťažisko vedeckej práce na katedre Novej 

zmluvy položené na individuálnom vedeckom výskume v rámci jednotlivých 
novozmluvných disciplín. Súčasťou vedeckého smerovania katedry v najbližšom 

trojročnom období je riešenie vedeckých výskumných úloh v rámci projektu VEGA, 
ktorý katedra pripravila pre roky 2009 – 2011. V tejto súvislosti sa pracovníci katedry 

stretávali na pracovných poradách približne raz mesačne 

 

 

KATEDRA CIRKEVNÝCH DEJÍN 
 

Pracovníci katedry: 
David Daniel, PhD. – vedúci katedry 

Odb. as. Mgr. Norbert Hajský, PhD. 
 

Pedagogické aktivity pracovníkov katedry: 

 

Katedra mala v spomínanom období jedného docenta na plný úväzok a jedného asistenta, 
taktiež na plný úväzok. Okrem toho na katedre pôsobí odb. as. Ľubomír Batka, ktorý učil 

dejiny dogiem. Katedra ponúkla študentom kurzov vo všeobecné a domáce cirkevných 
dejin, aj latičine podľa schváleného rozpisu fakulty. V septembri 2008 doc. deniel 

nemohol učit z dôvodu dlhodobej PN. Odb. as. Hajsky prevzal vyučovanie ECD 101 
(Vseobecné cirkevných dejíny I).  

Na katedre pôsobia jeden interný doktorand Mgr. Radoslav Hanus – 3. rok.   
Katedra má aj troch externých doktorandov Mgr. Tomáša Gulána, Mgr. Ondreja Rišiana 

a Mgr. Andreja Žitňana. Mgr. Andreja Žitňana je v poslednej fáze dokončenia 
a odovzdania dizertačnej práce. 

Dôrazy sú kladené najmä na domáce cirkevné dejiny a dejiny reformácie. Snahou katedry 
je, aby sa študenti vedeli pohotovo orientovať v oblasti cirkevnej histórie a aplikovať 

tieto poznatky v ďalšom štúdiu, činnosti či praxi.    
 

David Daniel, PhD. 
Zimný semester 2007  

ECD 101 VCD I. - 3 hod, 6 kr. 28 študentov 
ECD 200 Ev. Ref. - 3 hod., 6 kr. 24 śtudentov. 

ECD 330 Tvorcovia knihy svornosti 2 hod. 4 kr. 7 śtudentov 
ECD 490 Diplový seminár 2 hod. 4 kr. 2 študentov.  

EDD 301 Témy zo všeobených cirkevných dejín do 1500, 2 hod, 20 kr, 4 študentov 
Teol. angličina 1 hod, 2 kr. 18 študentov. 

 
Letný semester 2008 
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ECD 102 VCD II. - 3 hod, 6 kr. 25 študentov 
ECD 240 DCD  3 hod., 6 kr. 25 śtudentov. 

ECD 290 Christianity in America (v angličine Tvorcovia knihy svornosti 2 hod. 4 kr. 
8 śtudentov 

ECD 490 Diplový seminár  2 hod. 4 kr. 4 študentov. 
EDD 301 Témy zo všeobených cirkevných dejín od 1500, 2 hod, 20 kr, 2 študentov 

 
Zimný semester 2007  

      PN od 19. septembra do 1. novembra 2008            
      ECD 101 VCD I (pre externých študentov)  

 
Vedecké aktivity pracovníkov katedry: 

 

Publikácie 

AEC01 Daniel, David P. : Lutheranism in the Kingdom of Hungary. In: Lutheran 
ecclesiastical culture 1550-1675, Brill's Companions to the Christian Tradition, 11,  
Leiden : Brill, 2008 S. 455-507  ISBN 978 90 04 16641 7  

BED01 Daniel, David P. : Konfesionalizmus a unionizmus v Európe 19. storočia. In: 
Jozef Miloslav Hurban - evanjelický teológ a národovec. - Prešov: Vydavateľstvo 

Michala Vašeka, 2008. - S. 61-66. - ISBN 978-80-7165-696-8  

BEE01 Daniel, David P. : The Need for the Healing of Memories in Slovakia In: Die 

Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. - Leipzig: Dieter Brandes, 2007. - 
S. 296-297. - ISBN 978-3-374-02577-0  

Príspevky ku konferenciám 

 Konfesionalizmus a unionizmus v Európe 19. storočia.  Jozef Miloslav Hurban - 

evanjelický teológ a národovec. Medzinárodné vedecké sympózium EBF UK v 
Bratislave v závere roka Jozefa Miloslava Hurbana 12. decembra 2007. 

Bratislava, 12. 12. 2007. 

 Rod Révaiovci, Medzinárodná vededká konverencia v dňoch 16. – 17. septembra 

2008 v Turčianskej galérii v Martine a v Kaštieli Mošovce 

 

Granty 

 Spoloriešiteľ a zástupca vedúceho VEGA projektu: História Slovenskej evanjelickej 

cirkvi a.v. - Atlas. Registračné číslo projektu 1/4551/07 - Katedra humánnej geografie 
a demogeografie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

 
Iné - Členstvo 

 Vedecká rada Slovenskej národnej knižnice 

 Slovenský výbor. Forum of British, Czech and Slovak Historians 

 Člen AS EBF UK    

 
Odb. As. Mgr. Norbert Hajský, PhD. 
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Vyučovanie  

Mgr. Norbert Hajský, PhD. vyučoval kurzy podľa schváleného rozpisu. V septembri 
2008 prevzal vyučovanie vyučovanie VCD I po vedúcom katedry.  

 
Publikácie 

 Filozoficko - historické dôvody Hurbanovho odmietnutia únie, Jozef Miloslav 

Hurban - evanjelický teológ a národovec, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 
2008 S. 130-139 

 Spomienka na Dr. Dušana Fajnora, Testimonia Theologica - internetový časopis 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty univerzity Komenského v Bratislave ISSN 

1337-6411. 

 Teologická akadémia uhorskej evanjelickej cirkvi v Bratislave a Slovenská 

evanjelická a. v. teologická akadémia ako prechodný stupeň medzi lýceom 
a fakultou,  Testimonia Theologica 1/2008- internetový časopis Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty univerzity Komenského v Bratislave ISSN 1337-6411. 

 Politické pozadie cesty Daniela Krmana za Karolom XII, Testimonia Theologica 

1/2008- internetový časopis Evanjelickej bohosloveckej fakulty univerzity 

Komenského v Bratislave ISSN 1337-6411. 

 Pavel Peter Zoch - farár hodný nasledovania,  Testimonia Theologica 1/2008 - 

internetový časopis Evanjelickej bohosloveckej fakulty univerzity Komenského 
v Bratislave ISSN 1337-6411. 

 
Príspevky ku konferenciám 

 

 Filozoficko - historické dôvody Hurbanovho odmietnutia únie, szmpózium Jozef 

Miloslav Hurban - evanjelický teológ a národovec. Konané 12. 12. 2007 na EBF 
UK. 

 
Granty 

 

 Spoluriešiteľ grantového projektu VEGA – „ŽENA V CIRKVI“. 

 Riešiteľ grantového projektu Grant UK 86/2008 „Vplyv reformačného hnutia v 

Sedmohradskom kniežatstve na evanjelickú cirkev Augsburského vierovyznania 
na území Slovenska v horizonte 16.až 18. storočia.“ 

 
Iné 

 Člen občianskeho združenia Česko-Slovenské Mosty. 

 Člen občianskeho združenia Sola Fide. 

 Člen AS EBF UK.   

 
Charakteristika vedeckého smerovania katedry: 

Pracovníci katery sa zameriavajú na identifikovanie a analyzovanie historických faktov, 
ktoré sa týkajú inštitucionálneho, sociálneho a teologického vývoja evanjelickej cirkvi v 

Uhorsku z pohľadu medzinárodnej perspektívy. V práprave sú Dejiny reformáčneho 
hnutie na Slovensku a Dejiny kreštanstva pre študentov stredných a vysokých skôl.  

http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008111913210280044&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=4&scant1=hajsk%c3%bd&scanu1
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Iné významné skutočnosti:  

Bola úspešne vykonaná dissertačnú skúšku Mgr. Radoslava Hanusa. Mgr Hajsky úspešne 
učastil vo vyberove konanie a sa stal odborný assistant v katedre.  

  
 

KATEDRA SYSTEMATICKEJ TEOLÓGIE 
 
Pracovníci katedry: 

Odb. as. Mgr. Ľubomír Batka, PhD. – vedúci katedry 
Odb. as. Mgr. Miloš Klátik, PhD. – čiastočný úväzok z titulu výkonu funkcie generálneho 

biskupa ECAV 
 

Katedra dosiahla v roku 2008 úspešnú publikačnú činnosť. Batka 18 článkov (z toho 5 
kat. A, 6 kat. B) Klátik 9 článkov (z toho 1 kat. A, 3 kat. B). Katedra neorganizovala 

konferenciu ani sa neuchádzala o granty. 
 

Mgr. Miloš Klátik, PhD. pracuje na plný úväzok ako generálny biskup. Vystúpil s 
príspevkom Jozef Miloslav Hurban - teológ filozof, ktorý bol aj publikovaný v zborníku 

EBF UK. Ďalej publikoval rôzne kázne a duchovné zamyslenia doma (Tranovského 
kalendár, Služby slova, Tesnou bránou) ale aj v zahraničí 

Mgr. Miloš Klátik je členom VR EBF UK 
Mgr. Ľ. Batka, PhD., vedúci katedry, pracuje na EBF UK na plný úväzok.  

Je členom VR EBF UK, a predsedom AS EBF UK, členom AS UK.  
Členovia katedry prednášali na SPK v seniorátoch ECAV. Ľ. Batka prednášal o 

Súčasných výzvach pre bioetku na stretnutí Centra pre Európsku politiku v 
Trenčianskych Tepliciach 24. - 25. októbra 2008. Takisto na bioetickú tému o 

Dôstojnosti človeka na workshope doc. Petra Sýkoru, RnDr. na UCM v Trnave (Výstup 
bude publikovaný). Začiatkom mája sa Ľ. Batka zúčastnil spolu s dekanom EBF UK a 

ThDr. Dávidom Benkom, PhD. na medzinárodnej konferencii v Prahe, kde predniesol 
prednášku o Chalcedonskej kristológii.  Najvýznamnejšou bola však účasť na konferencii 

Európskej spoločnosti pre teológiu vo Viedni v októbri t.r.   
 

Počet a stručný obsah porád pracovníkov katedry  
Vzhľadom na zaneprázdnenosť oboch pracovníkov katedry a znížený úväzok môjho 

kolegu sa neuskutočnila ani jedna porada. Komunikácia je ťažká, beží cez internet a aj to 
viac so sekretárkou generálneho biskupa. 

  
Iné významné skutočnosti 

Mgr. Ľ. Batka, PhD. je členom Slovenskej národnej etickej komisie pri MZ SR.  
Príprava a realizácia LTA (Letnej teologickej akadémie) v prvom júlovom týždni na pôde 

EBF UK. Prednášateľom bol Erik Herrmann, z Concordia Seminary, St. Louis. Prednášal 
13 vybraným študentom a doktorandom našej fakulty na Históriu výkladu listu 

Galatským v teológii. 
 

KATEDRA FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY 
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Pracovníci katedry: 

Doc. ThDr. Peter Gažík – vedúci katedry 
Odb. as. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 

 
Pedagogická činnost: 

Počty kuzrov: 5 – plus semninár v LS 
Diplmonadi 2 

Doktorandi 5 (2 interní – Devečka, Kováč; 3 externí – Klimzsa, Adamcová, Peter Filo) 
 

Rigorózne konania: Lucian Klimzsa, ukončené 12. 11. 2007, v súčasnosti: Róbert 
Adamec, Viktor Sabo, J. Horák). 

 
Dôrazy v pedagogickom procese:  

Samostatná práca študentov s odbornou literatúrou, povinné čítanie, prezentácie tém 
(preukázanie ich schopnosti podať kľúčové fakty v obmedzenom referenčnom rámci). 

 
Vedecko-výskumná činnost: 

Doc. ThDr. Peter Gažík 
Vzhľadom na pracovný pomer na Žilinskej univerzite vykazuje svoju vedeckú činnosť na 

tamojšom pracovisku.  
 

ThDr. Monika Zaviš, PhD. 
Pedagogické aktivity: 

Kurzy: 
Dejiny náboženstiev I, dejiny náboženstiev II, Psychológia náboženstva, Diplomový 

seminár, Vlypv choroby na vieru človeka, Súčasné sekte a kulty na území SR. 
 

Diplomandi: 
Lýdia Ďurišová, Andrej Kuruc, Denisa Vargová,  

 
Dôrazy v pedagogickej činnosti: 

Prezentácia a vysvtlenie prepojenosti rôznych náboženských prvkov v živote každého 
človeka a spoločnosti.  

 
Vedecké aktivity: 

 
Zostavenie vysokoškolskej učebnice repetitórium z religionistiky I, ktorá je pripravená na 

vydanie, plánovaný termín – február 2009 
Účasť na grantovom projekte Ordinácia žien za farárky v cirkvi 2006-08 

Príprava granovej žiadosti v roku 2009 – téma zatiaľ neurčená. 
Prednášková činnosť v rámci kurzu Psychológia nábožensva na Filozofickej fakulte UK,  

Vedúca odboru Dejiny náboženstiev na Univerzite tretieho veku UK 
Autorstvo vybraných hesiel v publikovaniej Ecyklópedii beliana, zv. 5. Príprava ďalších 

58 hesiel do uvedenej encyklópédie.  
Účastníčka podpory dieťaťa v Kambodži v rámci organizácie Magna Children at Risk. 
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KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE 
Pracovníci katedry 

Na ustanovený týždenný pracovný čas: 
Prof. ThDr. Július Filo – vedúci katedry 

Doc. Mgr. art. Anna Predmerská  
Odb. as. Mgr. Jozef Benka, PhD. 

Mgr. Milan Jurík 
 

Na čiastočný úväzok: 
Odb. as. Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. 

Odb. as. Mgr. Samuel Mišiak, PhD. 
Odb. as. PhDr. Ladislav Alberty, PhD. 

Mgr. art. Jana Feketeová 
Mgr. art. Juríková 

 
 

Pedagogicke aktivity pracovnikov katedry  

 

Vedúcim katedry je: Prof.ThDr. Július Filo 
Je garantom pre študijné programy:  

-  Bakalársky program: „Evanjelická sociálna diakonia“ od štud. roka 2008/09: 
„Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“ 

- Bakalársky a magisterský program: „Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – 
evanjelické náboženstvo v kombinácii s nemčinou a slovenčinou na PF UK. 

- Magisterský program „Evanjelická diakonia so zameraním na riadenie sociálnej 
pomoci“ 

Prednášková činnosť vedúceho Katedry praktickej teológie:  
V zimnom semestri: 14 hodín: 7 prednášok, 4 dipl. seminár (2 pre mgr a 2 pre bac 

stupeň) 2 hodiny pred doktorandov 
V letnom semestri: 12 hodín priamej vyučovacej činnosti:  6 hodín prednášok, 2 hodiny 

praktiká a 2 hodiny diplomový seminár, 2 hodiny vzdelávanie doktorandov teda spolu.  
 

Počet kurzov katedry PT (v zmysle platnej ročenky) v dvoch semestroch študijnom 
roku 2008/9: 105 (vo všetkých programoch fakulty, pričom sú kurzy v tomto zozname 

počítané len raz pre dennú a externú formu výučby v prípadoch programov, ktoré majú aj 
externú formu)  

 
Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o kurzy externej formy bakalárskeho 

programu „Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“ (19 kurzov v dvoch 
semestroch) a dennej a externej formy programu: „Evanjelická teológia so zameraním na 

riadenie sociálnej pomoci“  (6 kurzov v dennej a 6 v externej forme výučby v 1. semestri 
programu) 

  
Počet spolupracovníkov: 

Celkovo: 25 pedagógov 
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Interní: spolu 8 = 1 Prof, 1 Doc, 3 odb. asist, 2 asist 1 lekt 
Externí: spolu 17 = 2 Prof, 9 Doc, 6 odb asist. 

 
Počet diplomandov  

V roku 2007/8: Bc: 5  (2 vedúci Filo, 2 vedúci Komárik, 1 vedúci Alberty)   
                         Mgr:8   (4 vedúci Filo    4 vedúci Benka) 

V roku 2008/9: Bc: 7  (3 vedúci Filo, 2 vedúci: Alberty, 1 vedúca Brániková, 1 Benka) 
                         Mgr:7  (4 vedúci Filo 3 Benka) 

 
Rigorózne práce a účasť na habiltáciách a doktorizáciách mimo fakulty: 

- pôsobil ako posudzovateľ habilitačnej práce na Husovej teol. fakulte UK v Prahe 
- oponent rigoróznej práce Mgr Bačinského na Husitskej teol fakulte Karlovej Univerzite 

v Prahe a  
-  PhD práce Paedr Brádňanskej na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici 

 
Počet doktorandov:  

obhájili dizertačné práce v roku 2008 spolu 3: Olejárová, Kaciánová, Valčová 
odovzdala dizertačnú prácu: Straková,  

Pripravuje dizertačnú prácu: Jurík 
Spolu 5  

V kreditnom štúdiu spolu: v druhom ročníku: 1 denné  
                                            V prvom ročníku: 2 externé:  

Filo ako školiteľ mimo katedry PT: 2 (Franková,Gulan) 
spolu 3 

 

Charakteristika dôrazov v pedagogickom procese 

Úlohou disciplín praktickej teológie je: 
- zvýšiť didaktickú účinnosť prednášok a seminárov. (Prof. Filo v štud. roku 2008/9 

používal pri prednáškach dataprojektor na premietanie rozhodujúcich tém prednášok) 
- aktualizovať študijné materiály. Prof. Filo pripravil vo viazanej podobe (hrebeňová 

väzba) znovu ku všetkým jedenástim prednáškovým disciplínam kompendiá . 
 

Vedecké aktivity pracovníkov katedry  

 

Usporiadané konferencie: 

1. 20. – 21. mája 2008 na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava. „Identita v čase zmien 

– hodnoty, ktoré nás nesú“ slovenská odborná konfernecia v spolupráci za účasti 
predstaviteľov slovenskej kultúry, cirkví.  

2. 28. – 30. augusta 2008. Predseminár o problematike pastorálnej služby 
v Medzináboženskom prostrední. Hlavným prednášateľom bol Prof. Daniel 

Schipani, USA, ktorého EBF UK, vedúci katedry PT pozval cestou programu 
Excelentná univerzita. 

3. 31. augusta – 6 septembra 2008, EBF UK, Bartókova 8, Bratislava. Medzinárodný 
seminár organizovaný v spolupráci EBF UK a Spoločnosti pre medzikulturálnu 

pastorálku a poradenstvo v Duesseldorfe a EBF UK na tému: Identita v čase 
zmien: otázky na pastorálku, cirkvi a náboženstvá“ s  90 účastníkmi z globálneho 
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a domáceho kontextu. Zúčastnilo sa 58 zahraničných hostí z Európy, Severnej 
a Južnej Ameriky, Ázie a Austrálie. Na seminári sa zúčastnilo spolu asi 30 

študentov EBF UK, ktorí boli sčasti zapojení do príprav a realizácia a boli tiež 
účastníkmi. Konferencia bola doteraz najväčším medzinárodným podujatím na 

pôde fakulty. Na jednom z podujatí sa zúčastnila tiež štátna tajomníčka MZV SR 
Dubovská. Súčasťou konferencie bola aj recepcia pre pozvaných hostí zo 

Slovenska a s programom Petra Michalicu a Anny Zúrikovej-Predmerskej. SIPCC 
pripravuje vydanie zborníka. 

Prednášky mimo fakulty: 

- 1. novembra 2007 Účast na seminári pri otvorení duchovného centra v Neuendettelsau. 

Príspevok uverejnený v zahraničí. 
- 8. septembra 2008 Poltár, konferencia duchovných dvoch seniorátov (Rimavský 

a Novohradský) prednáška „Pastorálno-psychologická problematika návštev 
v domácnostiach“. 

- 11. februára v Sáse som prednášal na seniorálnej pastorálnej konferencii kňazov 
Hontianskeho seniorátu o „Prakticko- teologických aspektov návštev v domácnostiach“ 

 

Účast na konferenciách: 

13. – 16. mája 2008 Projektový výbor SLZ Talin, Estónsko ako predseda výboru 

24. -  30 júna 2008 Arusha Tanzánia, Rada SLZ, ako člen rady 

 

Významnejsie publikácie : 

Prof. Filo zároveň vo funkcii prodekana pre vedu v záujme o rozšírenie dobrých 
výsledkov vedeckej práce fakulty zostavil 3 zborníky a dve vydania Testimonia 

Theologica: 
- Theologia evanjelický služieb Božích 

- Jozef Miloslav Hurban – evanjelický teológ a národovec 
- Identita v čase zmien – hodnoty, ktoré nás nesú 

- Testimania Theologica I/2007 (okt 07) 
- Testimonia Theologica I/2008 

Zásluhou týchto 5 vydaní sa počet publikačných výstupov sledovaných MŠ pre 
hodnotenie vedeckej činnosti EBF UK zdvojnásobil.  

Prehľad o EVIPUBe o jednotlivých pracovníkoch som podal na VR 
 

Účasť na grantoch:  

- Prof. Filo je riešiteľom grantu na Prírodovedenckej fakulty, katedra humánnej 

kartografie: „Atlas slovenskej evanjelickej cirkvi“ 
- v roku 2008 navrhol Prof. Filo ako vedúci riešiteľ VEGA grant, v ktorom sú ako 

spoluriešitelia ďalší spolupracovníci katedry „Možnosti sociálnej inklúzie 
marginalizovaných za pomoci cirkevných zborov“ 

 
Členstvo vo výboroch a komisiách mimo fakulty  

- člen Rady Svetového luteránskeho zväzu (jedno  zasadanie v roku v období do 
najbližšieho Valného zhromaždenia) 

- člen Komisie pre Misiu a rozvoj - korešponduje s predchádzajúcou úlohou 
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- Spolupredseda Medzinárodnej teologickej komisie Svetového luteránskeho zväzu 
a Svetovej reformovanej aliancie 

- Predseda projektového výboru SLZ 
- Člen Správnej rady Ekumenického inštitútu Svetového luteránskeho zväzu v 

Strassbourgu 
 

Charakteristika vedeckého smerovania katedry 

Úlohou vedeckej práce na katedra PT je: 

-  prehlbovať poznanie vedeckého a pedagogického výskumu v domácom a 
medzinárodnom kontexte a rozširovať ho o vlastné poznatky,  

- poskytnúť budúcim spolupracovníkom cirkvi a spolupracovníkom pedagogických 
a sociálnych služieb schopnosti na plnenie cieľov celkovej misie kresťanov vo svete. 

- pestovať vzťah k životu cirkvi a  
- vedecky preskúmať výzvy, s ktorými sa cirkev v dnešnej situácii postretá a v teoretickej 

i praktickej rovine hľadať odborné riešenia.  
- publikovať výsledky vlastného výskumu. 

 
Počet a stručny obsah porád pracovnikov katedry  

Schôdze spolupracovníkov Katedry PT boli 2 sa uskutočnili:  
1. februára (úlohy v súvise s akreditáciou)   

25. augusta (príprava konferencie SIPCC, príprava semestra, predloženie syllabov, 
príprava intenzívnych kurzov, príprava nových študijným programov) zápisnice jestvujú.  

 

Iné významné skutočnosti 

Popri pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry venujú praktickej službe v úlohe 
kňaza. Prepojenie s praxou je pre pracovníkov katedry potrebným predpokladom pre 

úspešnú vedeckú a pedagogickú činnosť: 
Prof. Filo pôsobí na mieste zborového kaplána vo Vrbovciach 

Odb. asistent Benka pôsobí na mieste zborového kaplána v Pezinku  
Odb. asistent Mišiak je voleným farárom na Myjave 

Odb. asistent Hvožďara je voleným farárom na Vrbovciach 
Asistent Jurík je na mieste duchovného správcu teologického domova EBF UK 

Na katedre bolo obsadené konkurzom miesto docenta pre cirkevnú hudbu. Prijatie Doc. 
Predmerskej je spojené s nádejou, že sa nám podarí vytvoriť nové programy s týmto 

komponentom v budúcnosti. 
 

 
Prednásky mimo fakulty: 

- 1. novembra 2007 Účast na seminári pri otvorení duchovného centra v Neuendettelsau. 
Príspevok uverejnený v zahraničí. 

- 8. septembra 2008 Poltár, konferencia duchovných dvoch seniorátov (Rimavský 
a Novohradský) prednáška „Pastorálno-psychologická problematika návštev 

v domácnostiach“. 
- 11. februára v Sáse som prednášal na seniorálnej pastorálnej konferencii kňazov 

Hontianskeho seniorátu o „Prakticko- teologických aspektov návštev v domácnostiach“ 
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Účast na konferenciách: 

13. – 16. mája 2008 Projektový výbor SLZ Talin, Estónsko ako predseda výboru 

24. -  30 júna 2008 Arusha Tanzánia, Rada SLZ, ako člen rady 

 

Významnejsie publikácie : 

Prof. Filo zároveň vo funkcii prodekana pre vedu v záujme o rozšírenie dobrých 

výsledkov vedeckej práce fakulty zostavil 3 zborníky a dve vydania Testimonia 
Theologica: 

- Theologia evanjelický služieb Božích 
- Jozef Miloslav Hurban – evanjelický teológ a národovec 

- Identita v čase zmien – hodnoty, ktoré nás nesú 
- Testimania Theologica I/2007 (okt 07) 

- Testimonia Theologica I/2008 
Zásluhou týchto 5 vydaní sa počet publikačných výstupov sledovaných MŠ pre 

hodnotenie vedeckej činnosti EBF UK zdvojnásobil. 
Prehľad o EVIPUBe o jednotlivých pracovníkoch som podal na VR 

 
Účasť na grantoch:  

- Prof. Filo je riešiteľom grantu na Prírodovedenckej fakulty, katedra humánnej 
kartografie: „Atlas slovenskej evanjelickej cirkvi“ 

- v roku 2008 navrhol Prof. Filo ako vedúci riešiteľ VEGA grant, v ktorom sú ako 
spoluriešitelia ďalší spolupracovníci katedry „Možnosti sociálnej inklúzie 

marginalizovaných za pomoci cirkevných zborov“ 
 

Členstvo vo výboroch a komisiách mimo fakulty  

- člen Rady Svetového luteránskeho zväzu (jedno  zasadanie v roku v období do 

najbližšieho Valného zhromaždenia) 
- člen Komisie pre Misiu a rozvoj - korešponduje s predchádzajúcou úlohou 

- Spolupredseda Medzinárodnej teologickej komisie Svetového luteránskeho zväzu  
a Svetovej reformovanej aliancie 

- Predseda projektového výboru SLZ 
- Člen Správnej rady Ekumenického inštitútu Svetového luteránskeho zväzu v 

Strassbourgu 
 

Charakteristika vedeckého smerovania katedry 

Úlohou vedeckej práce na katedra PT je: 

-  prehlbovať poznanie vedeckého a pedagogického výskumu v domácom a 
medzinárodnom kontexte a rozširovať ho o vlastné poznatky,  

- poskytnúť budúcim spolupracovníkom cirkvi a spolupracovníkom pedagogických 
a sociálnych služieb schopnosti na plnenie cieľov celkovej misie kresťanov vo svete. 

- pestovať vzťah k životu cirkvi a  
- vedecky preskúmať výzvy, s ktorými sa cirkev v dnešnej situácii postretá a v teoretickej 

i praktickej rovine hľadať odborné riešenia.  
- publikovať výsledky vlastného výskumu. 
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Počet a stručny obsah porád pracovnikov katedry  
Schôdze spolupracovníkov Katedry PT boli 2 sa uskutočnili:  

1. februára (úlohy v súvise s akreditáciou)   
25. augusta (príprava konferencie SIPCC, príprava semestra, predloženie syllabov, 

príprava intenzívnych kurzov, príprava nových študijným programov) zápisnice jestvujú.  
 

Iné významné skutočnosti 
Popri pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry venujú praktickej službe v úlohe 

kňaza. Prepojenie s praxou je pre pracovníkov katedry potrebným predpokladom pre 
úspešnú vedeckú a pedagogickú činnosť: 

Prof. Filo pôsobí na mieste zborového kaplána vo Vrbovciach 
Odb. asistent Benka pôsobí na mieste zborového kaplána v Pezinku  

Odb. asistent Mišiak je voleným farárom na Myjave 
Odb. asistent Hvožďara je voleným farárom na Vrbovciach 

Asistent Jurík je na mieste duchovného správcu teologického domova EBF UK 
 

 
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

dekan EBF UK 
 

V Bratislave, 10. decembra 2008  
 


