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1. Vedecká rada EBF UK 

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

V roku 2012 sa VR EBF UK zišla na piatich zasadnutiach (9. marca, 4. mája, 21. 
septembra, 26. októbra, 14. decembra). 

 
Vedecká rada pracovala  v tomto zložení: 

Mgr. Ľubomír Batka,  PhD., (predseda, z titulu funkcie dekana) a členovia: 
prof. ThDr. Juraj Bándy, prof. ThDr. Július Filo, doc. Mgr. art. Anna Predmerská, doc. 

ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., Mgr. František Ábel, PhD., ThDr. Dávid Benka, PhD. 
(z titulu funkcie prodekana), Mgr. Milan Jurík, PhD. (z titulu funkcie prodekana), 

PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., odborníci z praxe: 
PhDr. Miloš Klátik, PhD., Ing. Ján Huba, riaditeľ Diakonie ECAV, doc. PhDr. Eva 

Tkáčiková, CSc., doc. Ing. Helena Nízka, PhD. 
Vedecká rada bola doplnená o nového člena Mgr. Mareka Neštinu, PhD., od 19. 

septembra 2012, čím dosiahla plný počet 15 členov. 
Keďže dňom 18. septembra 2012 siedmim členom VR EBF UK vypršal mandát, 

dekan sa obrátil listom č. j. 391/2012 zo dňa 1. 8. 2012 na Akademický senát EBF UK 
s prosbou o schválenie obnovenia mandátu týmto členom Vedeckej rady: prof. ThDr. 

Juraj Bándy, doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., 
PhDr. Miloš Klátik, PhD., Ing. Ján Huba, doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. a doc. Ing. 

Helena Nízka, PhD. Po schválení Akademickým senátom EBF UK bol týmto členom VR 
EBF UK obnovený mandát na 4 roky. 

 Okrem tradičných bodov programu, ktoré predpisuje Štatút EBF UK sa VR EBF 
UK venovala nasledovným dôležitým témam: Úprava Vnútorného predpisu 

o doktorandskom štúdiu, úprava smernice o rigoróznom konaní 6/2001 (vypustenie 
klauzuly o príbuzných odboroch), Kvalifikačné vzdelávanie na EBF UK pre učiteľov 

náboženstva, prerokovanie kritérií pre habilitačné konanie, schválenie IŠP pre 
doktorandov, edičný zámer – séria monografií k dogmatickým topoi, rozložená na 

viaceré roky, určenie smernice pre záverečné práce na EBF UK a pripomenula si 
historické jubileá, ktoré pripadajú na rok 2012. 

Na zasadnutí dňa 4. mája VR EFB UK prijala uznesenie, ktorým jednomyseľne 
navrhla pána profesora I. Kišša za laureáta na udelenie ceny L. Stöckela.  

2. Doktorandské štúdium 

 Na doktorandské štúdium bolo k 30. septembru 2012 zapísaných 9 študentov 
(z toho traja študenti v externej forme štúdia).  

Prijímacie pohovory sa konali  dňa 28. júna 2012, na ktoré sa prihlásili štyri 
uchádzačky: Mgr. Jana Feketeová, Mgr. Monika Gazdíková (FiF UK), Mgr. Katarína 

Janíková a Mgr. Michaela Poschová. 



 3 

V akademickom roku 2012/2013 bola prijatá len jedna nová doktorandka, 
menovite: Mgr. Michaela Poschová, ktorá sa zapísala 3. septembra 2012. Dôvodom bol 

nový spôsob financovania doktorandov. Vzhľadom na rozpočtové možnosti fakulty sme 
zvolili opatrnejšiu cestu. 

Celkove fakulta  k 30.  septembru  2012 eviduje 14 doktorandov (z toho štyria 
doktorandi v externej forme štúdia). 

Podľa katedier je rozdelenie doktorandov nasledovné: 
Katedra Starej zmluvy –  Mgr. Anna Moncoľová, 

Katedra Novej zmluvy – žiaden doktorand, 
Katedra systematickej teológie a dejín – Mgr. Adriána Biela, Mgr. Ján Badura, Mgr. 

Anna-Maria Benkova, Mgr. Michal Devečka (prerušené štúdium), Mgr. Michaela 
Poschová,  

Katedra praktickej teológie – Mgr. Anna Belanji (prerušené štúdium), Mgr. Eva 
Oslíková, Mgr. Marián Paľaga (prerušené štúdium), Mgr. Richard Schőn (prerušené 

štúdium), Ing. Mgr. Slavomír Slávik, ThDr. Magdaléna Ševčíková,  

Inštitút kontextuálnej teológie – Mgr. Branislav Kováč (prerušené štúdium), Mgr. Štefan 

Panuška. 

 

Tabuľka ukazuje počty PhD. študentov v rokoch 2010 - 2012 

 

PhD. 

denné 

PhD. 

ext. 

PhD. 

chlapci 

PhD. 

dievčatá 

PhD. 

SR 

PhD. 

zahr. 

PhD. 

spolu 

2010 9 2 7 4 10 1 11 

2011 7 4 4 7 11 0 11 

2012 

10 4 

              

7 7 14 0 14 

 

Dňa 28. 8. Úspešne doktorandské štúdium ukončila Mgr. Katarína Šoltésová, PhD. a 28. 
8. Mgr. Michaela Ravaszová, PhD. 
 

 

3. Habilitačné konania 

V roku 2012 bolo na fakulte začaté habilitačné konanie Mgr. Františka Ábela, 

PhD. Menovaný podal žiadosť o udelenie titulu docent dňa 16. augusta 2012 a prijatie 
jeho žiadosti bolo dekanom potvrdené dňa 11. septembra 2012. Na zasadnutí VR EBF 

UK, ktorá sa konala dňa 21. septembra 2012 bola schválená komisia pre habilitačné 
konanie, ako aj oponenti. Habilitačná komisia bola schválená v zložení prof. ThDr. Juraj 

Bándy, predseda, a doc. PhDr. János Molnár, PhD. a prof. ThDr. Stanislav Vojtko, 
členovia. Za oponentov boli určení prof. ThDr. Július Filo, doc. Jiří Mrázek ThD. (ETF 

Praha) a prof. ThDr. Pavel Farkaš (RKCMBF).  
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Po preskúmaní predložených dokladov habilitačná komisia na svojom zasadnutí 
dňa 19. októbra 2012 konštatovala, že uchádzač spĺňa požiadavky na dosiahnutie 

vedecko-pedagogického titulu „docent“, pričom vo viacerých kategóriách požadované 
kritériá prekračuje. Komisia preto navrhla dekanovi pokračovať v habilitačnom konaní.  

Do stanoveného termínu 9. januára 2013 boli dodané všetky tri posudky 
s pozitívnym hodnotením práce.  

 

4. Veda a výskum 

Pôsobenie fakulty v oblasti vedy a výskumu sa dialo predovšetkým skrze autorskú 

prácu na publikáciách a príprava grantových žiadostí.  
Merateľným výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti fakulty sú predovšetkým 

publikačné výstupy. Popri počte študentov má výkon fakulty v tejto oblasti priamy vplyv 
na výšku finančnej dotácie, ktorú fakulta získava z Ministerstva školstva.  

Publikačná činnosť EBF UK za rok 2012
1
 

Celková publikačná činnosť fakulty 

 
Kategóri
a podľa 
EviPub 

Počet Metodik
a MŠ SR 

Váha 
podľa 

metodik
y MŠ SR 

Názov kategórie 

AAA 1 A1 1 Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  

AAB 2 A1 1 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

ABD 1 A1 1/5 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

ADD 2 B 5 Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

ADE 2 C 1 Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

ADF 8 C 1 Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

AEC 1 C 5 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách  

AED 1 C 2 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách  

AEE 3   

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 

AEF 1   

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách  

AFC 2 C 5 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

AFD 20 C 2 

Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 

AFL 1   Postery z domácich konferencií 

BCI 3 A2 1 Skriptá a učebné texty 

BDE 6 C 1 Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

BDF 23 C 1 Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

BED 1 C 2 

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných)  

BEE 1   

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 

                                              
1 Údaje vychádzajú z evidencie publikačnej činnosti ku dňu 21.2.2013 
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BEF 6   

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 

DAI 2   Dizertačné a habilitačné práce 

EDI 17   Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

EDJ 6   

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch 

a zborníkoch 

FAI 3 A2 1 
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, 
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

GII 28   

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Spolu 141    

 

Celková publikačná činnosť fakulty za rok 2012 pozostávala zo 141 publikácií, 

ktoré možno rozdeliť do 24 kategórií. Najpočetnejšou kategóriou v tomto roku boli 
okrem množiny GII odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (BDF - 23), 

publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (AFD - 20) a recenzie 
v časopisoch a zborníkoch (EDI - 17). Novinkou v publikačnej činnosti EBF UK je 

kategória AFL - Postery z domácich konferencií. Osobitne potešiteľnou správou v tejto 
oblasti je uverejnenie dvoch vedeckých prác v karentovaných časopisoch (Dr. M. 

Neština) a spoluautorstvo vedeckej monografie vydanej v zahraničí (AAA – Dr. Ábel). 
 

Publikačná činnosť fakulty podľa kategórií MŠ SR 
Kategória 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Skupina 
A1 

1 0 2 0 5 4 

Skupina 
A2 

2 7 6 6 8 6 

Skupina B 0 1 0 0 1 2 

Skupina C 42 75 54 70 41 64 

Spolu 45 83 62 76 55 76 

 

Z hľadiska definície skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií, ako ich určuje 
a pri financovaní vysokých škôl zohľadňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 

možno publikačnú činnosť fakulty rozdeliť do štyroch skupín: Skupina A1 – Knižné 
publikácie charakteru vedeckej monografie, Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie,  

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch a Skupina C – Ostatné publikácie.  
Z dlhodobejšieho pohľadu možno v počte publikácií zohľadňovaných MŠ SR 

pozorovať opakujúci sa dvojročný cyklus, v ktorom publikačná činnosť striedavo stúpa 
a klesá v absolútnych číslach, keď relatívne nižšie počty fakulta vykázala v rokoch 2007, 

2009 a 2011 a naopak v rokoch 2008, 2010 a 2012 zasa vyššie. Pozitívom však je vyšší 
počet publikácií charakteru vedeckej monografie v posledných dvoch rokoch. Skupina 

A2 sa od roku 2008 pohybuje medzi 6 - 8 položkami a 2 vedecké state boli  v roku 2012 
publikované aj v domácich karentovaných časopisoch. 

 
Počet ohlasov podľa kategórií publikačnej činnosti 

 
Kategória 

podľa EviPub 
Počet Názov kategórie 

AAB 3 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
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ABD 2 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB 6 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ADE 4 Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

ADF 2 Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

AED 3 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

AEE 3 

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

AEF 3 

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

AFD 6 Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

BDE 1 Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

BDF 3 Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

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

EDJ 1 Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 

FAI 2 

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky...) 

Spolu 44  

 

V roku 2012 bolo citovaných celkovo 44 publikačných výstupov podľa viacerých 
kategórií. Najcitovanejšími prácami sú vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách, na ktoré bolo zaznamenaných 6 ohlasov. Rovnaký počet ohlasov mali aj 
publikované príspevky na domácich vedeckých  konferenciách. Výraznejšie boli v roku 

2012 citované aj Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (5). 
 

Ohlasy (kde uverejnené) 

 
Kategória 

podľa EviPub 
Počet Názov kategórie 

o3 4 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

o4 45 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

o5 2 Recenzie v zahraničných publikáciách  

o6 4 Recenzie v domácich publikáciách  

Spolu 55  

 

Celkový počet ohlasov na publikačné výstupy vedeckých a vedecko-

pedagogických pracovníkov EBF UK bolo 55, z toho v 45 prípadoch išlo o citácie 
v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch a 4 prípadoch o citácie 

v zahraničných publikáciách. Zaregistrované bolo tiež 6 recenzií našich prác, z toho 2 
v zahraničí a 4 doma.  

Najviac ohlasov mala publikácia Dr. Zaviš Staroveký svet zdravia a choroby, 
Bratislava: UK, 2012, a to 4 ohlasy. Tri ohlasy boli evidované pri publikácii Kumránske 

zvitky doc. S. Horňanovej a tiež Repetitórium z religionistiky od Dr. Zaviš. 
Najcitovanejšími autormi za rok 2012 boli na základe aktuálneho stavu evidencie 

publikačnej činnosti doc. S. Horňanová a Dr. M. Zaviš s deviatimi ohlasmi, Dr. Ábel 
a Dr. Batka s ôsmimi ohlasmi. Za nimi nasledujú prof. Filo so siedmimi a Dr. Prostredník 

so šiestimi ohlasmi. (Ďalšie poradie Dr. Klátik 5 ohlasov a prof. Bándy 3 ohlasy). 
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Z najvýznamnejších vedeckých a umeleckých výkonov pracovníkov EBF UK 
spomeňme aspoň niektoré: 

 
Katedra Starej zmluvy 

Prof. Dr. Juraj Bándy  
- Vedecký článok „Das Gesetz“ und die Tora. Vorschlag einer gesamtbiblischen 

Differenzierung. In: Kirche und Synagoge. Ein lutherisches Votum. Göttingen : 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2012  

- Monografia „Kniha Rút“, Bratislava : UK, 2012. 
Doc. ThDr. S. Horňanová, PhD. 

 - Riešenie otázky pôvodu hriechu v judaizme, Revue SKŽ, 67 (2012), 8 – 12. 
ThDr. Dávid Benka, PhD. 

- Prednáška „Der Hebräischunterricht an den evangelischen Schulen auf dem 
Gebiet der heutigen Slowakei im 16.-18. Jahrhundert“ na konferencii Christliche 

Hebraistik, Univerzita Wittenberg-Halle, 2. 6. 2012, Lutherstadt Wittenberg. 
 

Katedra Novej zmluvy 
Mgr. František Ábel, PhD. 

- Vedecká monografia vydaná v zahraničí: Christian churches in post-communist 
Slovakia: current challenges and opportunities. - 1. vyd. - Salem, Virginia : Center 

for religion and society, Roanoke college, 2012. - 548 s. ISBN 978-0-615-66671-
6, kapitola s názvom „Righteousness, Justice and Holiness within Koinonia: The 

Theological Perspective of Development of the Jewish-Christian Dialogue in 
Slovakia” (s. 361-414 = 12 % podiel, v rozsahu 3 AH). 

 
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

- Vydanie vedeckej práce v zahraničnom vedeckom zborníku: Ökumenische 
Zusammenarbeit als Zeichen der Reife : ein Beitrag zur Erfassung der Geschichte 

der slowakischen Ökumene, In: Donauwellen : zum Protestantismus in der Mitte 
Europas, [Wien] : Evangelischer Presseverband in Österreich, 2012 s. 273-286. 

 
Katedra systematickej teológie a dejín 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 
 - Law and Gospel, in: Tand T Clark Companion to Reformation Theology, 

London, T and T 
Clark International, s. 72-85.  

 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

 - 2 články o reformácii na Slovensku a v Nemecku, ktoré vyšli v Historickej 
Revue 12/2012. 

 
PhDr. Miloš Klátik, PhD. 

-  Leonard Stöckel, 1510-Juni 1560 : Ein Persönlichkeitsprofil, Donauwellen : 
zum Protestantismus in der Mitte Europas, [Wien] : Evangelischer Presseverband 

in Österreich, 2012 s. 319-332. 
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Katedra praktickej teológie 
Prof. ThDr. Július Filo 

- Vydanie publikácie „Christian World Community and the Cold War. 
International Research Conference, Bratislava : 2012 -366s., ISBN: 978-80-88827-41-2, 

a koordinácia projektu Christian World Comunity and the Cold War. 
 

Inštitút kontextuálnej teológie 
PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 

- uvedené publikácie (viď hore) a obhájenie titulu PaedDr. v marci 2012. 
 

Doc. ThDr. Peter Gažík 
- Vydanie vedeckej monografie:  S. Š. Osuský – moderný filozof náboženstva. 

 
Mgr. Marek Neština, PhD. 

- 2 vedecké štúdie v domácich karentovaných časopisoch, „Textualizmus a právny 
pozitivizmus z hľadiska filozofie jazyka“ Organon F 1/2012, s. 145-162. „Sémantické 

a pragmatické otázky jazyka právnych predpisov“, Filozofia 9/2012, s. 718-730. 
 

Inštitút cirkevnej hudby 
Pracovníci ICH neuvádzajú najvýznamnejší vedecký, resp. umelecký výkon 

 

Granty a projekty 

Ďalším významným ukazovateľom výkonu fakulty vo vede a výskume je 

grantová úspešnosť fakulty. Pracovníci fakulty sa v roku 2012 podieľali na riešení 2 
grantov VEGA. Konkrétne išlo o Projekt VEGA 1/0369/11 „Texty z Kumránu v kontexte 

pluralitného intertestamentárneho judaizmu“ pod vedením doc. ThDr. Sidonie 
Horňanovej, PhD.  a Projekt VEGA 1/0963/11 s názvom „Možnosť jednotného postoja 

evanjelickej etiky v otázke interrupcií“ pod vedením Mgr. Ľ. Batku, PhD.  
Rok 2012 bol aj začiatkom riešenia projektu z grantových schém Úradu vlády SR 

s názvom 
„Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi“ pod vedením Mgr. Ondreja 

Prostredníka, PhD.  
Koordinátorom Medzinárodného výskumného programu spolufinancovaného 

z prostriedkov Višegrádskeho fondu s názvom „Christian World Comunity and the Cold 
War“ je prof. ThDr. Július Filo.  

Grant UK č. UK/355/2012 pod názvom „Korelácia aktívnej a pasívnej 
spravodlivosti“ v roku 2012 získala doktorandka Mgr. Anna-Maria Benkova. 

V minulom roku podali pracovníci Katedry systematickej teológie a dejín (doc. 
Tkáčiková, Dr. Hanus) žiadosť o grant APVV „Teologické a kultúrno-spoločenské 

dimenzie Protestantského patentu“ a štyria doktorandi sa uchádzajú o Grant UK 
(Benkova, Biela, Panuška, Poschová). V roku 2012 prebiehali tiež práce na internom 

projekte prípravy série vedeckých monografií. V súčasnosti sa pracujú dva autorské 
kolektívy na publikáciách k téme stvorenia a antropológie.  
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Dňa 9. novembra sa dekan zúčastnil zasadnutia predstavenstva Wissenschaftliche 
Gesellschaft für Theologie v Berlíne za účelom prípravy sympózia: Autorität der Schrift, 

ktorá sa bude konať na pôde EBF UK 9. - 11. septembra 2013. Za EBF UK na 
medzinárodnom sympóziu vystúpia prof. J. Filo a dr. D. Benka. 

 
Ďalšou dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli hosťovské prednášky. 

Celkovo ich fakulta v roku 2012 zorganizovala 8, teda o 6 viac ako v roku 2011. Konali 
sa predovšetkým v stredu popoludní o 13:00 hod:  

 
07. 03. PharmDr. Aleš Franc, PhD. História a vierouka letničného a 

charizmatického hnutia 
11. 04. Milena Sokolová, PhD. Politologický ústav SAV  Pelikánovstvo ako dezintegračný faktor 

ECAV na Slovensku v medzivojnovom 
období 

26. 09. Prof. ThDr. Ferdinand Klein Pedagóg Januss Korcsak 

17. 10. Dr. Pavol Brndjar, Philadelphia The Current Situation of Luteranism in 
the USA: A Personal Perspective 

24. 10. Prof. ThDr. Igor Kišš, Bratislava Kiššove nové hľadanie v teológii 

07. 11. Prof. ThDr. Karl Schwarz, Viedeň Most medzi jazykmi a kultúrami, 

prostestantizmus na Slovensku 
21. 11. Ota Halama, Th.D. EZF UK „Svatý Jan Hus“ 

12. 12. Prof. Robert Rosin, Concordia Seminary, St. Louis Luther, Learning, and the Liberal Arts. 

  

Dňa 23. júla 2012 pán minister MŠ VVŠ SR vymenoval prof. ThDr. J. Bándyho 
za odborného garanta v hodnotiteľskej komisii pri MŠ VVŠ SR, ktorá vykonáva 

hodnotenie spôsobilosti právnických osôb a fyzických osôb uskutočňujúcich výskum 
a vývoj v odbore humanitných vied.  

 
Dňa 28. marca bola na pôde RUK otvorená výstava o J. A. Komenskom a J. 

Kvačalovi, ktorú pripravili pracovníci Archívu UK v spolupráci s Akademickou 
knižnicou UK a EFB UK. Za fakultu sa otvorenia zúčastnila doc. A. Predmerská.  

O aktuálnom dianí na EFB UK v oblasti vedy informoval obšírnejšie mesačník 
Naša univerzita z apríla 2012.   

ARRA 2012 

V roku 2012 došlo k zmene postavenia v rebríčku fakulty v hodnotení ARRA. V 

roku 2012 ARRA čiastočne modifikovala metodiku pri kritériách publikácií a citácií aj 

v 5 humanitných skupinách /aj TEOLÓGIA/ formou zmeny spôsobu výpočtu a 

váhovania jednotlivých kategórií. Konkrétne sú to zmeny ohľadne výpočtu bodov za 

jednotlivé publikácie, počet publikácií a počtu citácií. Počítajú sa tu záznamy 

v medzinárodných databázach, pri humanitných vedách v CREPČ k septembru 2012 

(teda nie celý rok). Zmena bola v kritériách VV1, VV2, VV2a, tiež došlo k obmene 

výpočtu grantovej úspešnosti. Zmenilo sa bodové hodnotenie ukazovateľa minuloročnej 

novinky - „absolventskej nezamestnanosti“ sa zvýraznil vplyv tohto ukazovateľa na 

kritéria atraktivity štúdia. 
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Súhrnne môžeme povedať, že napriek zmeneným kritériám sme si udržali 

popredné postavenie. Stabilne plníme väčšinu kritérií na veľmi dobrej úrovni. 

Najdôležitejšia pre zlepšenie v štatistike je práca doktorandov – ich publikačná a citačná 

činnosť VV4c (tu bola fakulta predposledná, prví mali 10x viac bodov.) Body sme stratili 

na pomere počtu prihlásených na štúdium k plánu SV6 a v tom, že jedna štvrtina 

študentov prijatých nenastúpi na štúdium. Tiež sa negatívne odrazilo relatívne vysoké 

percento nezamestnaných absolventov (7,5 percenta).  

Náš celkový rozdiel k prvej fakulte je 1,5 bodu, takže sa v roku 2012 nejedná 

o hlboký pokles. Dôležité je tiež viac čítať a citovať práce kolegov. Naše druhé miesto 

sme obhájili aj vďaka grantom, zvlášť VEGA grantom. Máme tiež dobrú pozíciu 

v kategórii zahraničných študentov a študijných pobytov v zahraničí. 

Členstvo vo vedeckých radách a iných spoločnostiach:  

Prof. Bándy: Wissenschatfliche Gesellschaft fuer Theologie, Verejný zbor Maďarskej 

akadémie vied, Lutherische Europäische Kommision Kirche und Judentum, Agentúra pre 

podporu výskumu a vývoja, VV ECAV na Slovensku.  

Doc. Horňanová: členstvo v grantovej komisii VEGA, členstvo v redakčnej rade časopisu 

TF TU, Výbor pre Biblickú olympiádu ECAV, starozmluvná komisia pre revíziu 

Ekumenického prekladu Biblie. 

Dr. Benka D.: predseda RR v Testimonia Teologica, VV ECAV na Slovensku. 

Dr. Prostredník: šéfredaktor odborného časopisu Cirkevné listy, člen RR Testimonia 

Teologica.  

Dr. Ábel: zástupca šéfredaktora CL, člen konferencie „Councel on Christian Approaches 

to Defence and Disarmament“. 

Prof. Filo: člen výkonného výboru SIPCC, Düsseldorf, člen Kuratória Löhe 

Forschungsinstitut, Neuendetelsau, člen Prezídia Matice Slovenskej, člen poradného 

zboru pre kresťanské tradície NOC (2011 - 2014). 

Dr. Jurík: ústredie predmetovej komisie pre predmet N.v. v Štátnom pedagogickom 

ústave, člen RR misiologického časopisu Misiologické info, VV ECAV na Slovensku.  

Dr. Benka J.: člen komisie pre kaplánske skúšky.  

Dr. Batka: VV ECAV, Luther Akademie Ratzeburg – Sondershausen, EtK MZ SR, Člen 

komisie Church and Society pri KEK. 
Doc. Gažík: Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave.  

Dr. Zaviš: členka RR časopisu Rozmer. 
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Významné konferencie 

Na SPK v ECAV na Slovensku a ďalšej „cirkevnej pôde“ prednášali: Bándy, 

Horňanová, Benka, D., Prostredník, Jurík, Filo, Batka. 

 

Prednášky v zahraničí: Bándy (Budapešť, Maďarsko, a Fulda, SRN), Benka D. 

(Wittenberg, SRN), Prostredník, Ábel, Filo (27. 2. - 1.3. Sigtuna, Švédsko), Batka (5. - 

10. august, 12. Inernational Luther Congress, Helsinky, Fínsko, september – Ratzeburg, 

SRN), Neština (Praha).   

 

V STV a Rozhlase vystupovali: Bándy, Horňanová, Prostredník, Batka. 

5. Knižnica 

Vedúcim knižnice je Mgr. Ján Badura, MLIS (80% úväzok). V knižnici ďalej 

pracuje Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý zároveň je aj lokálnym správcom AIS-u 
(Akademický informačný systém) a správcom webových stránok fakulty. Odborne 

knižnicu riadi prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, ThDr. 
Dávid Benka, PhD.  

 
 V roku 2012 knižnica EBF UK opäť excelovala. Podľa oficiálnych štatistík sa v 

knižnici za minulý rok uskutočnili 5051 absenčných výpožičiek, čo je stúpajúci trend 
oproti roku 2011. Je to celkový nárast o 1130 výpožičiek, t.j. o 29%! Pre porovnanie s 

minulým rokom je to nárast o 417 výpožičiek. Percentuálne to možno vyjadriť ako 
zvýšenie nárastu o 170% oproti výške nárastu v roku 2011. Napriek týmto zvýšeným 

nárokom na personál knižnice sa mzdové náklady nezvýšili, naopak zaznamenali sme tu 
pokles oproti roku 2011.  

 
 Keď sa porovnáme v počte absenčných výpožičiek s inými fakultami UK, 
predbehli sme tri, ktoré sú počtom študentov väčšie od nás (RKCMBF (2566), FM 

(2664), FSEV (871)), a priblížili sme sa FMFI (Fakulta Matematiky, fyziky a 
informatiky), tá mala 6096 absenčných výpožičiek, avšak má až 1375 registrovaných 

používateľov.  
 

 U nás počet registrovaných používateľov činí 461 osôb. Naďalej tu prekračujeme 
o viac ako 100% počet študentov našej fakulty (interných a externých dohromady). To 

potvrdzuje, že našu knižnicu navštevujú aj používatelia z iných fakúlt, nakoľko skladba 
nášho fondu ponúka širšiu škálu odbornej literatúry. Na druhej strane nám to potvrdzuje, 

že náš fond je často jedinečný a to láka a zároveň núti študentov z iných fakúlt navštíviť 
našu knižnicu, napriek tomu, že naša poloha nie je pre každého vždy najvýhodnejšia 

a najbližšia. Najväčšiu skupinu mimofakultných používateľov tvorili u nás aj v roku 2012 
študenti Filozofickej fakulty (148). Tento fakt platí aj recipročne – najviac našich 

študentov využilo služby Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK (32).  
  



 12 

 Navštevovaná je aj webová stránka knižnice, kde čitatelia nájdu aktuálne 
informácie. Za minulý rok stránku navštívilo podľa počítadla, ktoré sme spustili vo 

februári 2012, už 2605 používateľov, pričom sa za návštevu zarátava len jedna návšteva 
z toho istého počítača v priebehu dňa.  

Firma Pro Quest umožnila fakulte mesačný skúšobný prístup k elektronickej 
edícii WA a Patrologia Latina počas mesiaca máj. 

 V roku 2012 prešla väčšou technickou úpravou študovňa, ktorá sa nachádza 
v prednej časti knižnice. Bolo možné realizovať nadstavbu individuálnych ako aj 

skupinových stolov, čo vytvorilo pri každom stole miesto na odkladanie študijnej 
literatúry. Predelenie umožňuje aj väčšiu koncentráciu pri individuálnom štúdiu 

a elimináciu rušivých vplyvov. Pre skupinovú prácu zostal naďalej k dispozícii jeden 
veľký stôl.       

 
 Ďalej sa knižnica tento rok zapojila aj do grantu Ministerstva kultúry SR, kde 

požiadala v podprograme 2.5 Akvizícia knižníc o dotáciu. 
5. novembra knižnica dostala darom knižnicu – pozostalosť po zosnulom prof. A. 

Bassarak z Nemecka. 56 kartónov bol v Berlíne vyzdvihnúť dekan fakulty. Auto 
s vodičom fakulte poskytol GBÚ. 

 
Knižnica zabezpečuje aj kopírovacie služby, skenovanie a viazanie dokumentov 

do hrebeňovej väzby. Okrem kopírovacieho stroja v knižnici, sa knižnica technicky stará 
aj o kopírovací stroj v priestore pred knižnicou, ktorý je dostupný 24 hodín denne, 

vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov. Takisto knižnica zaisťuje chod prenajatej sieťovej 
tlačiarne a kopírovacieho stroja na druhom poschodí fakulty, ktorá je využívaná 

pedagogickými pracovníkmi jednotlivých katedier ako aj technicko-hospodárskymi 
pracovníkmi dekanátu. Nedoriešená ešte zostáva možnosť tlače pre študentov v čase 

mimo otváracích hodín knižnice.     
 

Čo sa týka knižných darov, za všetky treba spomenúť a vyzdvihnúť dar 
organizácie Theological Book Network z Grand Rapids, Michigan, ktorá nám opätovne 

zaslala dve veľké škatule nových teologických kníh v angličtine.  
 

Ku koncu roka sa naša knižnica zapojila do medzinárodného programu 
študentských stáži. Jeden mesiac u nás strávila študentka Fakulty veřejných politik 

Slezskej univerzity v Opave. Stážistka navštevovala aj niektoré prednášky a zúčastňovala 
sa života v teologickom domove. Stážistka vykonávala pod odborným dozorom základnú 

knihovnícku prácu v oblasti budovania, spracovania a ochrany knižničného fondu. Bola 
oboznámená s vytváraním a fungovaním systému ochrany knižničného fondu. 

Spolupodieľala sa na procese prípravy katalogizácie periodík v knižnici. Oboznámila 
sa so spôsobom spracovania a uchovávania periodík. Pomáhala pri vypracovávaní 

žiadosti grantov MK SR a získala bližšie informácie ako pracovať s touto problematikou. 
S prácou stážistky sme boli nadmieru spokojní a prejavovala aktívny záujem o knižničnú 

problematiku.    
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V neposlednom rade, okrem iných činností, knižnica eviduje a bibliograficky 
zaznamenáva cez celouniverzitnú databázu aj publikačnú činnosť našich pedagogických 

pracovníkov. 
 

 
Mgr. Ľubomír Batka, PhD.       

dekan EBF UK 

                                                                                                       27. februára 2012 

 


