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1. Organizácia štúdia – štruktúra študentov – priority, výhody, nevýhody, 

perspektívy 

 

Organizácia štúdia a štruktúra študentov je vyjadrená v Prílohe č. 1.  
Prioritou fakulty zostáva spojený magisterský študijný program „evanjelická teológia“. 

Študijný plán je postavený na klasickej nemeckej štruktúre teologického vzdelávania, 
s dôrazom na štúdium pôvodných biblických jazykov. Ich znalosť umožňuje používanie 

progresívnych a kritických hermeneutických metód pri výklade primárnych prameňov 
kresťanstva.  

Výhodou organizácie štúdia je to, že je overená časom a skúsenosťami viacerých 
generácií. Nevýhoda sa javí v tom, že štúdium sa navonok javí ako „príprava farárov“ 

a fakulte sa zatiaľ nepodarilo dostatočne zmeniť tento obraz. 
Našou perspektívou je príprava blížiacej sa akreditácie v roku 2014, pri ktorej chceme 

vytvoriť anglický magisterský študijný program. Cieľom fakulty je internacionalizácia 
štúdia a otvorenosť fakulty smerom do zahraničia. 

Celkovo sa dá povedať, že nároky na študentov stúpajú a študenti musia počas štúdia čítať 
omnoho viac primárnych prameňov z vedeckej a odbornej teologickej literatúry. 

 
2. Akreditácia – dôsledky komplexnej akreditácie na vzdelávaciu činnosť (práva 

s obmedzenou platnosťou, pozastavené práva, odňaté práva – riešenia), nové 

študijné programy, súčasný stav, perspektívy 

 
Komplexná akreditácia nemala priamy negatívny dopad na fakultu. V minulom roku sa 

nestal prípad obmedzenia, pozastavenia, či odňatia akreditačných práv fakulte. Nové 
študijné programy sú súčasťou plánov pri ďalšej komplexnej akreditácii v roku 2014. Pri 

pohľade na personálne obsadenie a schopnosti pedagógov je fakulta v stave pripraviť 
nový študijný program v anglickom jazyku.  

Výzva pre nasledujúce roky pozostáva v nutnosti ďalších habilitácií a novej inaugurácie 
spomedzi pedagógov, aby zostala zabezpečená schopnosť garantovania programov aj po 

roku 2013, v ktorom dosiahnu dvaja garanti študijných programov vek 65 rokov. 
 

3. Obsah, metódy a podmienky štúdia – kurikulum, vplyv vlastného výskumu, 

praktická výučba, špecifiká, vzťah k externému prostrediu 

 

Obsah štúdia sa s oneskorením niekoľkých rokov prispôsobuje novým poznatkom 

v oblasti bádania, napr. v biblických vedách. Proces by urýchlila väčšia dostupnosť 
teologickej literatúry na EBF UK i na UK. Sme svedkami toho, ako viacerí pedagógovia 

absolvujú pravidelné výjazdy do Univerzitnej knižnice vo Viedni s cieľom získania 
prístupu k najnovšej vedeckej tvorbe. Nesporným prínosom je využívanie vlastnej 

výskumnej činnosti v obsahovej náplni predmetov (zvlášť na Katedre Novej Zmluvy, 
Katedre Starej Zmluvy a  Inštitúte kontextuálnej teológie).  

Metódy prednášania sú rôzne, od klasickej formy prednášky, až po využívanie 
modernej výpočtovej a projekčnej techniky v procese vzdelávania. Moderné prístupy 
využívajú väčšinou pedagógovia mladšej generácie.  

Súčasťou kurikula sú aj praktiká, väčšinou pod gesciou Katedry praktickej teológie. 
V roku 2012 nedošlo k výrazným zmenám oproti roku 2011. Dôležitým prvkom štúdia je 

tzv. formačná prax, ktorá prebieha nielen počas dňa, ale aj vo večerných hodinách a počas 
víkendov ako rozšírený pedagogicko – výchovný modul pre študentov v programe 

„Kandidát duchovnej služby“.   



Podmienky na štúdium na EBF UK možno považovať za stabilizované a dobré. 

V roku 2012 boli z grantových prostriedkov vybavené dve učebne projektormi na 
prezentácie. Za úspech možno považovať vybudovanie odhlučnenej študovne predelením 

priestorov knižnice sklenenou priečkou, vďaka ktorému vznikla študovňa s kapacitou vyše 
25 miest. V priestoroch fakulty bol inštalovaný kopírovací stroj, ktorý umožňuje 

študentom a pedagógom kopírovať prakticky bez časového obmedzenia (24 hodín denne).  
 

Ľudské zdroje – štruktúra, kvalita, výhody, nevýhody, perspektívy  

 

V roku 2012 nedošlo v personálnom zložení vysokoškolských učiteľov na EBF UK  
k zmenám. Fakulta je však na niektorých katedrách na minimálnych počtoch, najmä 

v dôsledku realizácie úsporných opatrení, realizovaných v  roku 2010. Hlavným cieľom 
vedenia fakulty je preto rozvoj (pre oblasť cirkevných dejín máme len jedného odborného 

asistenta, pre predmety z oblasti systematickej teológie a etiky len 1,5 úväzku), keďže 
tento stav nemôže garantovať kvalitatívny rast v pedagogickej, ani vedeckej činnosti 

v budúcich rokoch. 
Väčšina pedagógov nemá iné úväzky a venuje sa len práci na fakulte. K nevýhodám 

patrí absencia pedagógov strednej generácie, najmä v stupni docent. Vytvára to priestor na 
možné riziko absencie profesorov – a garantov štúdia v horizonte 4 – 5 rokov. Spomedzi 

súčasných odborných asistentov však môžeme v priebehu roka 2013 predpokladať dve až 
tri habilitácie. 

 

4. Absolventi a ich uplatnenie na trhu práce – kvalifikačná úroveň absolventov, 

uplatnenie na domácom trhu práce, uplatnenie na zahraničnom trhu práce. 

 

Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie v duchovnej službe  Evanjelickej cirkvi a.v.  
na Slovensku, respektíve v ich cirkvách doma i v zahraničí. Pri učiteľoch predmetu 

evanjelické náboženstvo je priestor uplatnenia v štátnych, súkromných a cirkevných 
materských, základných a stredných školách. Najťažšie nachádzajú uplatnenie absolventi 

programov so zameraním na sociálnu prácu. Je to spôsobené množstvom programov 
a absolventov z týchto programov aj na ostatných univerzitách na Slovensku. Fakulta 

neeviduje presné čísla o zamestnanosti, resp. nezamestnanosti svojich absolventov.  
Mieru uplatnenia našich absolventov v zahraničí negarantuje len kvalita nášho 

vzdelávania, ale aj legislatíva a prax potenciálnych zamestnávateľov našich absolventov 
(služba farára v iných krajinských cirkvách, učiteľ náboženstva na školách v zahraničí, a 

podobne). 
Cieľom EBF UK je zvyšovať úroveň kvalifikačnej kompetencie absolventov 

predovšetkým so zameraním na domáci trh práce. 

1. Vzdelávanie 

1.1  Študenti 

Záujem o štúdium na EBF UK v bakalárskom, spojenom magisterskom, magisterskom 
a doktorskom stupni štúdia vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo na 

akademický rok 2012/2013 na fakultu 68. Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 
61 prijatých. Z uvedeného počtu prijatých sa na štúdium sa zapísalo 57 študentov. Zápisy 

prebehli tradične počas prvého a druhého septembrového týždňa. 
V bakalárskom (I. stupeň) a spojenom magisterskom štúdiu (I. a II. stupeň spojený) 

bolo registrovaných 48 prihlášok, počet prijatých 47, z nich bolo 43 zapísaných do 1. roka 
štúdia.   



V magisterskom štúdiu (II. stupeň)  bolo registrovaných 15 prihlášok, počet prijatých 

13, z nich sa zapísali do 1. roka štúdia 13. 
V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) bolo registrovaných 5 prihlášok, počet 

zúčastnených na prijímacích skúškach v doktorandskom štúdiu bol 5, počet prijatých 1, z nich 
sa zapísali do 1. roka štúdia 3. 

 
Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých 

a zapísaných študentov do 1. roka štúdia za fakultu v roku 2012 sú uvedené v tabuľkách č. 1 
a č. 2. 

 
Tabuľka č. 1  

Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom magisterskom stupni štúdia na EBF UK  

v r. 2012 

 Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 
Počet  

žiadostí*  
Počet zapísaných 

Forma 

štúdia 
denná externá spolu denná externá spolu denná externá spolu spolu denná externá spolu 

 44 4 48 - - - 43 4 47 0 39 4 43 

         * žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 
 

Tabuľka č. 2  

Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2012 

 

 Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 
Počet  

žiadostí*  
Počet zapísaných 

Forma 

štúdia 
denná externá spolu denná externá spolu denná externá spolu spolu denná externá spolu 

 15 0 15 - - - 13 0 13 0 13 0 13 

       * žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

Celkový počet študentov vo všetkých študijných programoch na EBF UK v roku 2012 
vyjadruje tabuľka č. 3, počty študentov v jednotlivých stupňoch štúdia vyjadruje tabuľka č. 4 

a tabuľka č. 5 zohľadňuje počty študentov v jednotlivých formách štúdia. 
  
Tabuľka č. 3  

Počty študentov vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2012 k 31. 10. 2012 

Spolu 

všetkých 
študentov 

Bakalársky 

a spojený magisterský 
Magisterský  

Samoplatci -  

Bc., Mgr.  
Doktorandský 

denná forma externá 

forma 

denná forma  externá 

forma 

denná 

forma 

externá 

forma 

denná forma externá 

forma SR zahraniční SR zahraniční SR zahraniční 

146 89 10 10 17 0 12 17 18 4 1 3 

 

 
Tabuľka č. 4  

Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2012 k 31. 10. 2012 

Stupeň štúdia 

Bakalársky a spojený 

magisterský Magisterský  Doktorandský 

Počet študentov 109 29 8 

 
 

Tabuľka č. 5  

Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojených stupňoch štúdia na EBF UK v r. 2012  

k 31. 10. 2012 

Forma a stupeň 

štúdia 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

Spolu 
Bakalársky 

a spojený 

magisterský 

Magisterský Spolu 

Bakalársky 

a spojený 

magisterský 

Magisterský Spolu 

Počet študentov 99 17 116 10 12 22 148 



   

 
Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2012 je uvedený v tabuľke 

č. 6. 
 
Tabuľka č. 6  

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2012 

 

Počet študentov v 1., 2. a 3. 

stupni  vysokoškolského 

vzdelávania 

Priemerný evidenčný počet vysokoškolských 

učiteľov za rok 2012 uvedený vo fyzických 

osobách 

Počet študentov na 

jedného učiteľa 

Počet 

študentov 
146 16,6 8,79 

 
 

 
V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK študovalo spolu 146 študentov. Vývoj 

počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných programov ukazuje nasledujúci graf za 
roky 2009 – 2010 – 2011 – 2012. 

  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium  nepresiahol 

kapacitné možnosti fakulty (napriek propagácii štúdia v periodikách), boli všetci uchádzači 
prijatí na štúdium v horeuvedených študijných programoch v zmysle § 56 ods. 1 a 2 zákona č. 

131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s čl. 48. ods. 8 Vnútorného predpisu č. 3/2011 Smernica 

dekana EBF UK, Štatút EBF UK, bez prijímacej skúšky, t. j.  na základe predložených 
dokladov o predchádzajúcom ukončenom vzdelaní. S cieľom propagácie štúdia na EBF UK 

fakulta vydala v roku 2011 sériu plagátov, v roku 2012 na túto sériu nadväzujúcich 
propagačných letákov s témami: štúdium na EBF UK, veda a výskum, knižnica a Teologický 

domov.  



1.2  Štúdium 

Na EBF UK sú naplno implementované závery Bolonskej deklarácie v zmysle 
vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z.. Viacstupňové štúdium sa realizuje ako bakalárske 

štúdium v štandardnej dĺžke tri roky, magisterské so štandardnou dĺžkou dva roky, 
doktorandské so štandardnou dĺžkou tri roky v dennej forme a päť rokov v externej forme 

štúdia. Študijný program evanjelická teológia, sa študuje v spojenom prvom a druhom stupni, 
v štandardnej dĺžke päť rokov, podľa príslušného študijného programu. 

Informácie o možnostiach štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave 
v akademickom roku 2012/2013 boli zverejnené na webových stránkach fakúlt, rovnako na 

portáli vysokých škôl.  
EBF UK ponúkala v roku 2012 záujemcom o štúdium v bakalárskom, magisterskom, 

doktorskom aj doktorandskom stupni spolu 9 študijných programov, v ktorých má priznané 
právo udeľovať príslušný akademický titul. Ich prehľad je v tabuľke č. 7. 

 
Tabuľka č. 7  

Počty akreditovaných študijných programov na UK v r. 2012 

Stupeň štúdia Bakalársky Magisterský Doktorandský Spolu 

Počet programov 3 4 2 9 

  

1.3  Absolventi 

 

Vysokoškolské štúdium na EBF UK v roku 2012 ukončilo 42 absolventov vo všetkých 
stupňoch vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získalo 26, titul „bakalár“ 14 

absolventov a akademický titul „philosophiae doctor“ získali 2  absolventi. Z celkového počtu 
skončilo s vyznamenaním 7 absolventov. 

 
V roku 2012 úspešne ukončilo štúdium na našej fakulte 42 študentov I., II. a III. stupňa 

vysokoškolského štúdia, z toho 9 študenti úspešne ukončili svoje štúdium v náhradnom 
augustovom termíne, čo je spolu o 2 viac ako v predchádzajúcom roku.  

V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium 
16 študentov, čo je rovnaký počet ako v minulom roku. V bakalárskom študijnom programe 

učiteľstvo náboženskej výchovy a slovenského jazyka a literatúry ukončila štúdium 1 
študentka. V programe bakalárskeho štúdia evanjelická teológia so zameraním na sociálnu 

pomoc absolvovalo 13 študentov, čo je o 5 viac ako v predchádzajúcom roku. Taktiež už po 
tretíkrát úspešne ukončili štúdium aj 10 študenti magisterského študijného programu 

evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, čo je o 17 študentov menej 
ako v minulom akademickom roku.  

Slávnostná promócia absolventov sa uskutočnila 3. júla 2012 o 9:00 hod.  v Aule 
Univerzity Komenského v Bratislave. Promócii predsedal prorektor UK pre zahraničné 

vzťahy prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 

Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium aj naďalej 

prekračuje možnosti fakulty dané výškou finančných prostriedkov na štipendiá pre 
doktorandov dennej formy štúdia, ktoré poskytuje MŠVVaŠ SR.  

Za vynikajúcu diplomovú prácu bola jednej študentke udelená Akademická pochvala 
dekana EBF UK spojená s priznaním motivačného štipendia vo výške 200 eur (T. Šmálová).  

Akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 
celého štúdia absolventovi univerzity bola udelená trom študentkám.  



Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s priznaním motivačného 

štipendia bola priznaná jednej študentke (A. Balogová). 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bola jednému študentovi EBF UK (Ľ. 

Vyšnému) udelená Akademická pochvala rektora za vzornú reprezentáciu univerzity doma i 
v zahraničí spojená s priznaním motivačného štipendia. 

 
Prehľad o počtoch absolventov, ktorí v r. 2012 ukončili štúdium a bol im odovzdaný 

vysokoškolský diplom, je uvedený v tabuľke č. 8. 
 

Tabuľka č. 8  
Absolventi EBF UK v r. 2012 

Stupeň štúdia Denné Externé Zahraniční Spolu 

Bakalársky  11 3 0 14 

Magisterský  24 1 1 26 

Doktorandský 2 0 0 2 

 

 

1.4  Rigorózne konanie 

 
Medzi riadne súčasti vzdelávania možno zaradiť aj rigorózne konanie. Absolventi 

študijných programov, ktorí získali akademický titul „magister“ môžu vykonať rigoróznu 
skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Rigorózne konanie organizuje a riadi 

fakulta.  
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na EBF UK vykonávajú podľa 

Smernice dekana EBF UK č. 2/2012, Zásady rigorózneho konania na EBF UK v Bratislave, 
schválenej Akademickým senátom EBF UK dňa 18. októbra 2012 a v súlade s § 53 ods. 8 a 9, 

§ 63 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a Vnútorným predpisom č. 2/2007 Smernica rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave, Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave.  
Nová smernica dekana EBF UK spresňuje postup pri rigoróznych konaniach 

a zjednocuje rozsah požiadaviek na účastníkov rigorózneho konania.  
Na rigorózne konanie boli v akademickom roku 2011/2012 prijatí celkovo 3 

uchádzači. Všetci uchádzači sú absolventmi našej fakulty v študijnom odbore evanjelická 
teológia. 

 
Rigorózne konanie ukončili úspešne v  roku 2012 celkovo 2 absolventky a bol udelený 

titul „ThDr.“ V tabuľke č. 9 sú uvedené údaje o rigoróznom konaní v r. 2012. 
 
Tabuľka č. 9 

 Rigorózne konanie na EBF UK v r. 2012 

Počet  

absolventov 

Počet študijných odborov s možnosťou 

rigorózneho konania 

Udeľovaný  

akademický titul 

v skratke 

2 2 ThDr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

Prehľad najdôležitejších údajov za fakultu v oblasti vzdelávania v r. 2012 

(fyzické osoby a priemerný evidenčný počet fyzických osôb za zamestnancov podľa 

funkčných miest) 
 

 
Evanjelická bohoslovecká fakulta  UK 

Počet programov/odborov ............................................................................... 9/0 
bakalárske ............................................................................................ 3/0 

magisterské .......................................................................................... 4/0 
doktorandské........................................................................................ 2/0 

Počet zapísaných študentov ............................................................................ 146 
Počet absolventov ............................................................................................ 42 

Počet učiteľov............................................................................................... 16,6  
Počet docentov  .............................................................................................. 3,0  

Počet profesorov  ............................................................................................ 2,0  
Počet výskumných pracovníkov  ..................................................................... 1,0   

 
 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD.  
dekan EBF UK  


