
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave  

Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za obdobie roku 2008  

 

1. Štúdium 

Organizácia:  

Od študijného roku 2004/05 Evanjelická bohoslovecká fakulta ponúka všetky akreditované 
študijné programy v kreditovej forme štúdia. Všetky akreditované študijné programy, 

s výnimkou spojeného päťročného magisterského programu „Evanjelická teológia“, 
prebiehajú dennou aj externou formou výučby. Doktorandské štúdium prebieha dennou aj 

externou formou výučby. Okrem toho, fakulta ponúka v rámci svojho programu aj rigorózne 
konanie. Uskutočňuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK (vnútorný predpis č. 2/2007 - Zásady 
rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave). Absolvent študijného 

programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže 
vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom 

odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. 
 

● Implementácia bolonskej štruktúry: 

V rámci možností a v súlade s hlavnými cieľmi výchovno-vzdelávacieho programu 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (ďalej EBF UK) realizuje a postupne implementuje 
hlavné kritériá bolonských reforiem, ktoré sa zameriavajú na: trojstupňovú štruktúru 

titulov (bakalársky, magisterský, doktorandský), zabezpečenie kvality vo vyššom vzdelávaní 
a uznávanie kvalifikácií a dĺžky štúdia, do vlastných akreditovaných študijných programov.  

V súčasnosti EBF UK organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch 
v týchto akreditovaných študijných programoch: 

a) evanjelická teológia (nedelené päťročné magisterské štúdium v zmysle § 53 ods.3 

Zákona č. 131/2002 Z. z. 

b) učiteľstvo predmetov v kombinácii „náboženská výchova a nemecký jazyk 
a literatúra“ a „náboženská výchova a slovenský jazyk a literatúra“ (bakalársky 

a magisterský stupeň) 
c) evanjelická sociálna diakonia (trojročné bakalárske štúdium) 

d) evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (trojročné bakalárske štúdium) 
e) evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (nadväzujúce 

dvojročné magisterské štúdium) 
f) doktorandské štúdium v odbore evanjelická teológia (denné a externé) 

 

Výhody: Medzi hlavné výhody implementácie bolonskej štruktúry patrí vytvorenie 

jednotného, spoločného vzdelávacieho priestoru v rámci krajín Európskej únie. Tým sa 
jednotlivé študijné programy stávajú dostupnejšími pre širšie skupiny záujemcov s 

väčšou možnosťou kombinácií študijných programov. Naskytá sa tu možnosť širšej 
a intenzívnejšej spolupráce domácich, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúcií, i v rámci 

teologických fakúlt.  
 

Nevýhody: V podmienkach EBF UK väčšia administratívna náročnosť prípravy študijného 
kurikula, prijímacích pohovorov, evidencie študijných výsledkov, ako aj samotnej prípravy 

a realizovania študijného plánu v príslušnom akademickom roku. 
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Perspektívy: EBF UK pripravila v prvom roku existencie realizuje rozšírenie bakalárskeho 
stupňa v študijnom programe Evanjelická sociálna diakonia (Evanjelická teológia so 

zameraním na sociálnu pomoc) na magisterský stupeň. V rámci jednotlivých študijných 
programov je pre fakultu prioritou zabezpečovať vzdelávanie študentov v čo najvyššej 

kvalite, zvlášť v doktorandskom štúdiu, ako aj vytvárať možnosti prípravy a akreditovania 
spoločných študijných programov so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami.  

 

● Štruktúra študentov: 

Súčasný stav: 
V rámci jednotlivých študijných programov denného štúdia študuje na EBF UK spolu 133 

študentov: 82 žien a 51 mužov ( z nich je 11 na externom štúdiu).  
Z tohto celkového počtu je:  

 124 študentov so Slovenským štátnym občianstvom (44 mužov a 80 žien)  
 9 zahraničných študentov, prevažne zo Srbska (7 mužov a 2 ženy).  

 
V spojenom päťročnom študijnom programe Evanjelická teológia študuje 83 študentov, v 

programe evanjelická soc. diakonia 13 študentov a učiteľskú kombináciu náboženskej 
výchovy s nemeckým, resp. slovenským jazykom navštevuje 12 študentov. Od akademického 

roku 2008/09 sme otvorili aj dva programy s možnosťou externej formy štúdia. 
V novootvorenom bakalárskom programe Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu 

pomoc študuje 15 študentov (z toho 10 externou formou) a v nadväzujúcom magisterskom 
programe Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci máme 10 

študentov (1 externou formou).  Od  1. do 4. ročníka už rozlišujeme podľa novej vyhlášky MŠ 
SR študujúcich v študijných programoch (od septembra 2005) a v 5. ročníku ešte 

v pôvodných študijných odboroch. V 5. ročníku evidujeme aj 8 znovu zapísaných študentov, 
ktorí na našej fakulte študujú po prekročení štandardnej päťročnej magisterskej, resp. 

trojročnej bakalárskej dĺžky štúdia. V rámci interného doktorandského štúdia je na fakulte 
zapísaných10 študentov – 5 žien, 5 mužov. V rámci externého doktorandského štúdia 

evidujeme 10 doktorandov (6 mužov a 4 ženy).  
 

V akademickom roku 2007/08 z celkového počtu 126 študentov, 124 splnilo všetky 
podmienky stanovené študijným poriadkom pre úspešné ukončenie akademického roka, 

z toho 26 študentov úspešne absolvovalo štúdium na EBF UK (z toho piati v  bakalárskom 
štúdiu). 

 
V akademickom roku 2008/09 sa do akreditovaných študijných programov a odborov zapísalo 

133 študentov (z toho 82 žien). Do 1. ročníka sa v akademickom roku 2008/09 zapísalo 41 
študentov, z toho dvaja zo zahraničia ( Srbsko a Rumunsko). V porovnaní s predchádzajúcim 

študijným rokom (do 1. ročníka sa zapísalo 32 študentov) možno konštatovať nárast o 9-ich 
študentov. . Možno teda konštatovať, že po rokoch poklesu a stagnácie počtu študentov sme 

v tomto študijnom roku zaznamenali mierne zvýšenie.  
 
Výhody: počet študentov na EBF UK umožňuje väčšiu interakciu medzi pedagógmi 

a študentmi, čo vytvára lepšie podmienky pre aplikovanie progresívnych metód výučby (práca 
v menších krúžkoch a skupinách a pod.).  

 
Nevýhoda: z hľadiska súčasne platnej legislatívy vytvára relatívne nízky počet študentov na 

EBF UK najväčší deficit v zabezpečovaní prevádzky fakulty. Zároveň študijné programy, 
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ktoré ponúka EBF UK nepatria medzi žiadané, respektíve lukratívne študijné programy 

a vzhľadom na špecifiká bohosloveckej fakulty nie je možné ani v budúcnosti počítať 
s enormným nárastom počtu študentov. Z tohto hľadiska je ďalšou nevýhodou aj nízky počet 

excelentných študentov, čo neumožňuje fakulte naplno rozvíjať potenciál, ktorý vlastní. 
 

Perspektívy: 

Najdôležitejšou úlohou pre EBF UK je zvýšenie počtu študentov vo všetkých študijných 

programoch, zvlášť zvýšenie počtu excelentných študentov. Základný a ťažiskový študijný 
program - evanjelická teológia bude potrebné rozšíriť a kombinovať s inými odbormi tak, aby 

sme dokázali osloviť aj ľudí so záujmom o vzdelanie v oblasti sociálnej práce, pedagogiky či 
religionistiky. EBF UK v záujme dosiahnutia tohto cieľa pripravila na akreditáciu v septembri 

2007 osem nových, respektíve inovovaných bakalárskych a magisterských programov 
v dennej a externej forme štúdia. Ide o ďalšie kombinácie s učiteľstvom náboženstva 

(angličtina a francúzština), inováciu programu Evanjelická sociálna diakonia (Evanjelická 
teológia so zameraním na sociálnu pomoc) a magisterský stupeň k tomuto programu – 

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci.  
 

Dôležitou úlohou je tiež zvýšiť využívanie mobility študentov v rámci programu Erazmus, či 
už ako vysielajúca alebo ako prijímajúca fakulta. Dôležitým predpokladom na to je zvýšenie 

jazykovej pripravenosti našich študentov.  
 

● Akreditácia: 

Súčasný stav: 

Hlavným poslaním EBF UK je všestranná príprava duchovných pracovníkov pre prácu 
v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ale aj v ostatných cirkvách, ktorých príslušníci 

študujú na našej fakulte. Zároveň má fakulta aj nadnárodnú pôsobnosť, pretože pripravuje 
duchovných pracovníkov aj pre evanjelické cirkvi v ďalších slovanských krajinách, hlavne zo 

Slovinska, Srbska, Rumunska, ale aj Ruskej federácie. Akreditácia fakulty sa vykonáva 
v zmysle platných legislatívnych noriem a predpisov formou autoevaluácie. Posledná 

akreditácia študijných programov EBF UK bola vykonaná v roku 2004. V súčasnosti čakáme 
na výsledky akreditácie, ktorá začala v rámci UK v roku 2008.  

Akreditované študijné programy 

 evanjelická teológia (spojené päťročné magisterské štúdium)  
 učiteľstvo predmetov v kombinácii „náboženská výchova a nemecký jazyk a 

literatúra“ a „náboženská výchova a slovenský jazyk a literatúra“ 
 evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (bakalárske štúdium – denné aj  

externé)  
 evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (magisterské štúdium  

denné aj externé)  
 evanjelická sociálna diakonia (bakalárske denné štúdium – dobiehajúci program, do  

ktorého sme už v akademickom roku 2008/09 neprijímali nových poslucháčov)  
 doktorandské štúdium v odbore evanjelická teológia (denné a externé) 

 

Rigorózne konanie (ThDr.) 

Uskutočňuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Smernice rektora UK (vnútorný predpis č. 2/2007 - Zásady rigorózneho 

konania na Univerzite Komenského v Bratislave). Absolvent študijného programu a absolvent 
vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu 
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skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal 

vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.  

 
Doktorandské denné štúdium (PhD.) 

Doktorandské externé štúdium (PhD.)     

Doktorandské štúdium sa vykonáva na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v zmysle 

príslušných ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade so Smernicou 
rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Vnútorný predpis č. 6/200 (Organizácia 

doktorandského štúdia na Univerzite Komenského). 
 

 
Perspektívy:  

EBF UK pripravila v septembri 2007 na akreditáciu 8 nových, resp. inovovaných 
bakalárskych a magisterských programov v dennej a externej forme štúdia. Ide o ďalšie 

kombinácie s učiteľstvom náboženstva (angličtina a francúzština), inováciu programu 
evanjelická sociálna diakonia a magisterský stupeň k tomuto programu – manažment sociálnej 

pomoci. V súčasnosti čakáme na konečné výsledky akreditácie.  
 

Obsah, metódy a podmienky 

 

● Kurikulum 

EBF UK realizuje študijný plán v jednotlivých študijných programoch v súlade 
s akreditačným spisom a schváleným rozpisom predmetov, pričom zmeny, doplnenia, 

prípadne úpravy uplatňuje v miere a rozsahu, ktoré sú stanovené príslušnými predpismi. 
Aktuálny prehľad schváleného študijného plánu poskytuje ročenka fakulty. V rámci 

vnútrouniverzitnej mobility prednášali traja pedagógovia EBF UK ponukové voliteľné 
predmety na Filozofickej fakulte UK.  

 

● Vplyv vlastného výskumu 

V oblasti výskumu, respektíve vedecko-výskumnej práce má EBF UK stále rezervy, o čom 
svedčí pomerne nízky počet podaných a schválených návrhov vedeckých projektov mimo 

univerzity (VEGA, KEGA). V roku 2008 fakulta podala 3 projekty grantov v rámci agentúry 
VEGA, avšak v dôsledku dopadov finančnej a hospodárskej krízy neboli zaradené medzi 

financované projekty, napriek tomu, že komisiou VEGA boli schválené a doporučené na 
financovanie. Výsledky výskumu sa fakulta, konkrétne jednotlivé katedry, a konkrétni 

pracovníci snažia uplatňovať priamo v pedagogickej práci, ale rovnako aj v pastoračnej praxi, 
samozrejme v súlade s pravidlami vzájomnej spolupráce medzi ECAV na Slovensku a EBF 

UK. V každom prípade je trvalým prioritným záujmom fakulty v čo najväčšom rozsahu 
rozvíjať vedecký výskum v teologickej oblasti a následne implementovať jeho výsledky v čo 

najširšej miere do praxe a tým sa stať rovnocenným partnerom zahraničných renomovaných 
teologických fakúlt a inštitúcií. 

 
● Praktická výučba 

V tejto oblasti má EBF UK dve oblasti pôsobenia. Jednak je to praktická výučba v rámci 
cirkevných predškolských, školských, pastoračných a sociálnych zariadení, ako aj formačná 

prax, ktorej program a ciele plní a zabezpečuje Teologický domov ECAV pri EBF UK. 
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Súčasťou formačnej praxe je aj participácia na plnení úloh Bratislavského cirkevného zboru  

ECAV, konkrétne príprava a vykonávanie služieb Božích.  
 

● Špecifiká a vzťah k externému prostrediu a praxi 

Základným špecifikom je priama náväznosť a participácia na plnení základných úloh cirkvi 

v spoločnosti, konkrétne spolupráca s cirkevnými zbormi a ostatnými cirkevnými 
zariadeniami, akými sú diakonické zariadenia a pastoračné centrá, sociálne a zdravotnícke 

zariadenia, vrátane domovov dôchodcov, penziónov a ostatných cirkevných zariadení 
poskytujúcim pomoc a starostlivosť občanom v núdzi. EBF UK pripravuje budúcich 

duchovných a sociálnych pracovníkov pre službu v ECAV na Slovensku, ale aj v štátnych, 
respektíve iných zariadeniach, poskytujúcich sociálne služby a starostlivosť. Ďalším 

špecifikom je skutočnosť, že fakulta je v istom zmysle centrálnou fakultou  pre vzdelávanie a 
výchovu cirkevných pracovníkov aj v niektorých zahraničných cirkvách v slovanských 

krajinách. Vychováva budúcich evanjelických kňazov pre Evanjelickú cirkev v Slovinsku, 
Chorvátsku, Srbsku (Slováci v Juhoslávii), pre Slovákov v Rumunsku, pre Sliezsku 

evanjelickú cirkev a. v. v Českej republike a čiastočne aj pre evanjelickú cirkev v krajinách 
bývalého Sovietskeho zväzu. V tom zmysle možno povedať, že naša fakulta má nielen 

celoštátnu, ale aj medzinárodnú pôsobnosť. 
 

 Ľudské zdroje 

 

● Štruktúra 

V roku 2008 EBF UK zabezpečovala vzdelávaciu činnosť vo všetkých študijných programoch 

prostredníctvom 21 pedagogických pracovníkov, ktorí súhrnne pracujú v rozsahu 15,8 
úväzku, v tejto štruktúre: (stav k 31. 10. 2008) 

Profesor – 2 osoby (obaja do 65 rokov veku) 
Docent – 3 (2 do 65 rokov, 1 nad 65 rokov) 

Odborný asistent – 13 
Asistent – 3  

Priemerný vek profesorov je 58 rokov, docentov 61 rokov, odborných asistentov 44,4 rokov a 
asistentov 39,4 rokov. 

 
V uplynulom roku fakulta vypísala 7 výberových konaní na obsadenie miest vysokoškolských  

učiteľov. Dôvodom bola skutočnosť, že pedagógovia, ktorí na uvedených miestach pôsobili 
buď neprešli konkurzom po tom, čo bola zavedená zmena vo vysokoškolskom zákone, alebo 

už uplynula pedagógom, ktorí miesta obsadili cestou výberového konania uplynula doba 5 
rokov, po ktorej v zmysle zákona musí fakulta takéto miesta znova obsadiť výberovým 

konaním. Na funkčných miestach na ustanovený pracovný čas na fakulte teda k 31. 10. 2008 
pôsobia dvaja profesori, dvaja docenti, a sedem odborných asistentov. Významným krokom v 

rozvoji pedagogického zboru v sledovanom období bolo najmä ukončenie ďalšieho 
habilitačného konania interného pedagogického pracovníka, ktoré posilní pedagogicko-

vedecký profil fakulty. 
 

Popri interných pedagógoch pôsobia na fakulte aj externí pedagógovia alebo ako hostia 
vyslaní partnerskými cirkvami ECAV. Na katedre praktickej teológie pôsobí 17 externých 

pedagogických spolupracovníkov, najmä v súvislosti s novootvorenými študijnými 
programami, kde fakulta spolupracuje s pedagogickou fakultou a fakultou manažmentu UK. 

Na fakulte v roku 2008 pôsobili aj dvaja zahraniční pedagógovia.  



 6 

 

 
● Kvalita, výhody a nevýhody 

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam možno konštatovať, že súčasná štruktúra 
pedagogických pracovníkov umožňuje fakulte zabezpečovať v plnom rozsahu a 

v požadovanej kvalite plnenie všetkých pedagogických úloh vyplývajúcich zo študijného 
plánu EBF UK. Je však treba zároveň konštatovať, že fakulta naliehavo potrebuje viac 

docentov a aspoň jedného ďalšieho profesora. Nedostatok docentov sa prejavuje najmä pokiaľ 
ide o zabezpečenie kvalifikovaného vedenia katedier (NZ, CD, ST, FR). 

Určité nedostatky, predovšetkým v kvantitatívnej rovine, ktoré bezprostredne súvisia so 
štruktúrou a počtom pedagogických pracovníkov fakulty, zostávajú v oblasti plnenia vedecko-

výskumných úloh. Ďalšou nevýhodou súčasného stavu v danej oblasti je nízky počet garantov 
a kvalifikovaných školiteľov v rámci doktorandského štúdia. 

 
● Perspektívy 

Základnou prioritou a zároveň hlavnou úlohou fakulty v súčasnom období je vytvorenie  
podmienok na zvyšovanie pedagogickej a vedeckej kvalifikácie mladých pedagógov. Aj 

naďalej zostáva dôležitou úlohou, aby fakulta podporovala rast svojich pedagógov a 
zabezpečila tak kontinuitu vedeckého a pedagogického procesu. Pre budúcnosť fakulty je 

dôležité, aby sme znížili vekový priemer docentov a odborných asistentov a získali nových 
profesorov v odbore evanjelická teológia. Podľa personálnej štruktúry, ktorá bola schválená 

vo februári 2008 sú na všetkých katedrách vytvorené tri miesta vysokoškolských učiteľov v 
štruktúre jeden profesor, jeden docent, jeden odborný asistent (v prípade katedry praktickej 

teológie jeden profesor, dvaja docenti a traja odborní asistenti). Toto je cieľový stav, ku 
ktorému by mala fakulta dospieť v najbližších siedmych rokoch.   

 
 

2. Výsledky 

Kvalifikácia a kvalifikačné rámce vysokoškolského vzdelania 

 

● Definícia a obsah vysokoškolskej kvalifikácie podľa stupňov vzdelania, 
kvalifikačné rámce 

EBF UK poskytuje trojstupňové vysokoškolské vzdelanie v rámci šiestich akreditovaných 

študijných programov: 
 

- študijný odbor 2.1.14 Evanjelická teológia, študijný program: Evanjelická teológia (nedelené 
päťročné magisterské štúdium v zmysle § 53 ods.3 Zákona č. 131/2002 Z. z.). 

- študijný odbor: 1.1.3. učiteľstvo predmetov v kombinácii „náboženská výchova a nemecký 
jazyk a literatúra“ a „náboženská výchova a slovenský jazyk a literatúra“ (bakalársky 

a magisterský stupeň) 
- študijný odbor: 2.1.14 Evanjelická teológia, študijný program: Evanjelická teológia so 

zameraním na sociálnu pomoc (bakalársky stupeň) 
- študijný odbor: 2.1.14 Evanjelická teológia, študijný program: Evanjelická teológia so 

zameraním na riadenie sociálnej pomoci (magisterský stupeň) 
- študijný odbor: 2.1.14 Evanjelická teológia, študijný program: Evanjelická sociálna diakonia 

(bakalárske štúdium) – dobiehajúci program 
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- doktorandské štúdium v odbore evanjelická teológia (denné a externé) 

 

Absolventi 

 
● Kvalifikačná úroveň absolventov 

EBF UK ponúka kompletné trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie, v dôsledku čoho 
získavajú absolventi kvalifikáciu pre duchovenskú ako aj pedagogickú a sociálnu prácu 

v cirkevných i mimocirkevných zariadeniach. V rámci dlhodobých zámerov rozvoja fakulty 
sa stáva jedným z prioritných cieľov príprava a koncipovanie študijného plánu v rozsahu 

a obsahovej štruktúre tak, aby absolventi EBF UK v jednotlivých študijných programoch 
získali možnosť celospoločenského uplatnenia v čo najväčšej miere. 

 
● Prvé zamestnanie 

Prvé zamestnanie súvisí predovšetkým s hlavným zameraním fakulty, ktorým je príprava 
nových pracovníkov – duchovných pre službu v ECAV na Slovensku. Z toho plynie, že vo 

väčšine prípadov je prvým zamestnaním absolventov fakulty práca v cirkvi. Okrem toho je to 
pedagogická práca učiteľa náboženskej výchovy a akademických predmetov (slovenský 

a nemecký jazyk) na 1. a 2. stupni základných a stredných škôl. Absolventi študijného 
programu Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc a študijného programu 

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci môžu nájsť uplatnenie 
v oblasti sociálnej starostlivosti a pomoci v zariadeniach, ktoré sú na tento účel zriadené 

v rámci cirkvi, ale aj v štátnych zariadeniach sociálnej pomoci, či v súkromnej sfére. 
 

● Kariérne vzory 

V súvislosti s hlavným kvalifikačným zameraním fakulty – pripravovať pre ECAV na 

Slovensku nových duchovných pracovníkov, je kariérny vzorec postavený nasledovne: 
ordinovaný pracovník cirkvi = kaplán, farár. V prípade uplatnenia v celospoločenskej sfére, je 

kariérny vzorec bezprostredne závislý od druhu vykonávanej práce. 
 

● Trh práce 

Čiastočne zodpovedané v predošlom obsahu. Domáci trh práce: ECAV na Slovensku, verejné, 

cirkevné a súkromné školy a predškolské zariadenia, sociálne zariadenia v správe cirkvi, ale aj 
verejné a súkromné. Zahraničný trh práce: zahraničné protestantské cirkvi, školstvo. 

 

3. Kritériá posudzovania kvality vzdelávania 

 

K posúdeniu kvality vzdelávacej činnosti v rámci EBF UK slúži v prvom rade autoevaluácia, 
ktorej súčasťou je komplexné zhrnutie a vyhodnotenie vzdelávacej činnosti na fakulte, 

vrátane jej kvality.  
 

- Študentské ankety: vykonávajú sa zväčša raz do roka (to znamená jeden raz  v každom 
akademickom roku) 

- Fakultná knižnica: v tejto oblasti má fakulta eminentný záujem rozšíriť ponuku 
knižničného fondu, konkrétne nákup nových odborných diel, monografií, vedeckých 

komentárov, ako aj učebníc, vrátane odborných časopisov. Splnenie tejto úlohy je 
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bezprostredne závislé od získania dostatočného množstva finančných prostriedkov, 

predovšetkým z externých zdrojov (projekty, nadácie, sponzorstvo a pod.). 
- Rovnaký záujem, týkajúci sa skvalitnenia pedagogickej práce a vzdelávacej činnosti 

ako takej je sústredený aj na rozvíjanie elektronickej formy vzdelávania – dostupnosť 
študijnej literatúry prostredníctvom webovej stránky EBF UK, ale aj ostatných 

odporúčaných serverov. Fakulta má záujem pripraviť čím väčší počet literatúry priamo 
prostredníctvom ponuky katedier, ako aj zlepšiť kvalitu webovej stránky fakulty ako 

celku. 
- Prístupnosť výpočtovej techniky, internet: fakulta uplatňuje stratégiu poskytovania 

kvalitného prístupu na internetovú sieť s možnosťou pripojenia prostredníctvom 
vlastných počítačov vo väčšine priestorov fakulty aj Teologického domova. V 

súčasnosti je signálom pokrytá rozsiahla časť budovy, vrátane knižnice, viacerých 
posluchární, seminárnych miestností a časti auly a internátu. Univerzitná bezdrôtová 

sieť sa k decembru 2008 stáva súčasťou konzorcia Eduroam, čo znamená, že jej 
používatelia majú odteraz k dispozícii širšiu paletu služieb a budú môcť s jednotnými 

nastaveniami pristupovať na internet na mnohých univerzitách a ďalších 
akademických inštitúciách v Európe aj mimo nej. 

- Prospechové štipendiá: 14 študentov + 4 študenti 1. ročníka = 18 spolu; podľa 
stanovených kritérií môže EBF UK prideliť prospechové štipendium 10% z celkového 

počtu študentov fakulty. 
- Rozsah samostatnej práce študentov: povinné semestrové práce – uplatňujú sa vo 

vybraných predmetoch, približne v rámci 30% ponúkaných predmetov je táto forma 
práce vyžadovaná, ako predpoklad úspešného absolvovania predmetu. Súťaže ŠVOČ, 

iné súťaže – v rámci hodnoteného obdobia, teda v roku 2008 sme nemali zastúpenie. 
- Študijné pobyty študentov na zahraničných univerzitách: fakulta využíva možnosť 

krátkodobých študijných pobytov na zahraničných univerzitách v rámci projektu 
LLP/ERASMUS. V roku 2008 mala EBF UK uzatvorených 7 platných bilaterálnych 

zmlúv so zahraničnými fakultami krajín EU. Výmenného zahraničného študijného 
pobytu a stáže v rámci LLP/ERASMUS sa zúčastnilo spolu 7 študentov (5 študenti v 

LS 2007/08 a 2 študenti v ZS 2008/09), pričom celkovo ich bolo v zahraničí 12, keďže 
ďalších 5 študentov vycestovalo mimo tento program (2 študentky do USA, 1 študent 

do Nemecka, 1 do Talianska a 1 do ČR). 
- Úspešnosť doktorandov a študentov v získavaní grantov UK: v roku 2008 neboli 

podané za našu fakultu žiadne návrhy na pridelenie grantov.  
- Podľa údajov z databázy evidencie publikačnej činnosti pracovníkov Univerzity 

Komenského (EVIPUB) bolo k 31. októbru 2008 za sledované obdobie vložených 83 
záznamov, ktoré sa podľa kritérií ministerstva školstva zohľadňujú pri výpočte dotácie 

pre fakultu.  
- Publikačná činnosť doktorandov v roku 2008 (k 31. 10. 2008): 

kategória ADE: 0 publikácií 
kategória ADF: 4 

kategória AEC: 0 
kategória AFD: 1 
kategória BDF: 4 

Podiel publikačnej činnosti doktorandov na celkovej publikačnej činnosti EBF UK 
v roku 2008 tvoril 12%. 

 
 

 
V Bratislave dňa: 15. 5. 2009 
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Vypracoval: František Ábel, PhD. 
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť 


