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1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ŠTUDENTI 

 

EBF UK v Bratislave je súčasťou Univerzity Komenského, najlepšej a najväčšej 
univerzity na Slovensku a patria je horné priečky medzi teologickými fakultami na Slovensku. 

V hodnotení  Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v novembri 2013  
obsadila tretie miesto spomedzi siedmich teologických fakúlt na Slovensku.  

EBF UK v procese akreditácie získala práva na uskutočňovanie celkovo 9 programov vo 
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2012/13 – tak ako po 

minulé roky – prijímala študentov do všetkých programov a celkový prehľad študijných 
programov, na ktoré má fakulta priznané práva je nasledovný: 

 

Bakalárske štúdium (I. stupeň): 

- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, nemeckého   
  jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky - program uskutočňuje fakulta v spolupráci  

  s Pedagogickou fakultou UK, 3-ročný študijný program, denná forma štúdia 
 

- evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, 3-ročný študijný program, denná a  
  externá forma štúdia 

  

Spojené magisterské štúdium (I. a II. spojený stupeň): 

-   evanjelická teológia, 5-ročný študijný program, denná  forma 
  

Magisterské štúdium (II. stupeň): 
- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, nemeckého   

  jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky - program uskutočňuje fakulta v spolupráci  
  s Pedagogickou fakultou UK, 2-ročný študijný program, denná forma štúdia 

 
- evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci - 2-ročný študijný program,  

  denná a externá forma 
 

Doktorandské štúdium (III. stupeň): 
- evanjelická teológia, 3-ročná denná forma a 5-ročná externá forma 

 

1.1  Študenti 

Záujem o štúdium na EBF UK v Bratislave v bakalárskom, spojenom magisterskom, 

magisterskom a doktorandskom stupni štúdia vyjadruje počet registrovaných prihlášok, 
ktorých prišlo na akademický rok 2012/2013 na fakultu 53 (68 v roku 2012), t.j. o nepatrné 

množstvo menej ako vlani. Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 53 prijatých (61 
v roku 2012). Z uvedeného počtu prijatých sa na štúdium sa zapísalo 43 študentov. Zápisy 

prebehli tradične ako po minulé roky počas prvého a druhého septembrového týždňa. 
 

V bakalárskom (I. stupeň) a spojenom magisterskom štúdiu (I. a II. stupeň spojený) 
bolo registrovaných 28 prihlášok, počet prijatých 28. Z uvedeného počtu prijatých študentov 
sa do prvého roku štúdia zapísalo 19 študentov.   

 
V magisterskom štúdiu (II. stupeň) bolo registrovaných 23 prihlášok, počet prijatých 

23, z nich sa zapísali do 1. roka štúdia 22. Záujem o pokračujúce magisterské štúdium oproti 
minulému roku mierne vzrástol. 



V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) boli zaregistrované 2 prihlášky. Počet 

zúčastnených uchádzačov na prijímacích skúškach, ktoré sa konali dňa 27. júna 2013, bol dva. 
V akademickom roku 2012/2013 boli prijatí obidvaja uchádzači, jeden na denné a jeden na 

externé doktorandské štúdium. Počty prijatých v tomto stupni štúdia kopírujú počty 
z minulého roku. 

Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých 
a zapísaných študentov do 1. roka štúdia na fakulte v roku 2013 sú uvedené v tabuľkách č. 1 

a č. 2. Celkový počet študentov na EBF UK  v Bratislave v roku 2013 vyjadruje tabuľka č. 3. 
 

Tabuľka č. 1  

Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom magisterskom stupni štúdia na EBF 
UK v r. 2013 

 Počet prihlášok 
Počet 

zúčastnených 
Počet prijatých 

Počet  

žiadostí*  
Počet zapísaných 

Forma denné ext spolu denné ext spolu denné ext spolu spolu denné ext. spolu 

Počet 22 6 28 - - - 22 6 28 0 14 5 19 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 
 

Tabuľka č. 2  

Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2013 

 Počet prihlášok 
Počet 
zúčastnených 

Počet prijatých 
Počet 
žiadostí 

* 

Počet 
zapísaných 

Forma denné ext spolu denné ext spolu denné ext spolu spolu denné ext spolu 

Počet 23 0 23 - - - 23 0 23 0 23 0 23 

  * žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 
Tabuľka č. 3  

Počty študentov vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2013 k 31. 10. 2013 

Spolu 

Bakalársky 
a spojený magisterský 

Magisterský  Doktorandský 

denné 
ext 

denné 
ext 

Denné 
ext 

SR zahr SR zahr SR zahr 

130 75 8 9 26 2 1 7 1 1 

 
Tabuľka č. 4  

Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2013 k 31. 10. 2013 

Bakalársky a spojený magisterský Magisterský Doktorandský 

92 29 9 

 

 
Tabuľka č. 5  

Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojenom stupni štúdia 

na EBF UK v r. 2013 k 31. 10. 2013 
Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

spolu 1. stupeň 

a spojený stupeň 
2. stupeň spolu 

1. stupeň 

a spojený stupeň 
2. stupeň spolu 

88 28 111 9 1 10 121 

 

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v Bratislave  v roku 2013 je 
uvedený v tabuľke č. 6. 
Tabuľka č. 6 

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2013 



Počet študentov v 1., 2. 

a 3. stupni  VŠ 

vzdelávania 

Priemerný evidenčný počet VŠ učiteľov za 

rok 2013 (vo fyzických osobách) 

Počet študentov na 

jedného učiteľa 

130 16,6 7,83 

 

 
V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK v Bratislave študovalo spolu v roku 

2013 (stav k 31. 10. 2013) 130 študentov. Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých 
študijných programov ukazuje nasledujúci graf za roky 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013. 

  

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov v prvom a druhom stupni 
štúdia nepresiahol kapacitné možnosti fakulty, 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 v 
Bratislave, Štatút EBF UK, bez prijímacej skúšky, t.j.  na základe predložených dokladov 

o predchádzajúcom ukončenom vzdelaní.  

S cieľom propagácie štúdia na EBF UK  Bratislave fakulta vydala dotlač plagátov 

a letákov s portrétmi študentov a pedagógov s nadpisom: Príď to zažiť! – Teológia nie je 
strata času... Fakulta sa taktiež zúčastnila v dňoch 8. až 10. októbra 2013 v AEGON Aréne 

Národného tenisového centra v Bratislave veľtrhu vzdelávania AKADEMIA, kde zástupcovia 
fakulty prezentovali vo výstavnom stánku ponuku študijných programov. Sprievodnou akciou 

veľtrhu bola tiež prezentácia fakulty mimo výstavného stánku, v prednáškovom priestore, kde 
zástupca fakulty formou krátkej powerpointovej prezentácie informoval o aktuálnych 

možnostiach štúdia na EBF UK v Bratislave ako i následnom uplatnení jednotlivých 
absolventov na trhu práce, o možnosti ubytovania či štúdia v zahraničí v rámci programu 

LLP/Erasmus.  

Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutočnilo v aule Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 23. septembra 2013. 
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1.2  Absolventi štúdia 

Vysokoškolské štúdium na EBF UK v Bratislave v roku 2013 ukončilo 41 absolventov 

vo všetkých stupňoch vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získalo 25, titul 
„bakalár“ 15 absolventov a akademický titul „philosophiae doctor“ získal 1 absolvent. 

Z celkového počtu skončili s vyznamenaním 4 absolventi. 
 

V roku 2013 úspešne ukončilo štúdium na našej fakulte 41 študentov I., II. a III. stupňa 
vysokoškolského štúdia, z toho 10 študenti úspešne ukončili svoje štúdium v náhradnom 

augustovom termíne, čo je spolu o 1 viac ako v predchádzajúcom roku.  
V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium 

10 študentov, čo je o 6 študentov menej ako v minulom roku. V bakalárskom študijnom 
programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii ukončili štúdium 2 študentky a 

v rovnakom magisterskom študijnom programe 1 študentka. V programe bakalárskeho štúdia 
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc absolvovalo 13 študentov, čo je o 1 

menej ako v predchádzajúcom roku. Taktiež už po štvrtýkrát úspešne ukončili štúdium aj 14 
študenti magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie 

sociálnej pomoci, čo je o 4 študentov viac ako v minulom roku.  
Slávnostná promócia absolventov sa uskutočnila 3. júla 2012 o 9:00 hod. v aule 

Univerzity Komenského v Bratislave. Promócii predsedal rektor UK prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD. 

Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium aj naďalej 
prekračuje možnosti fakulty. V roku 2012 došlo k zmene financovania nových doktorandov. 

MŠ VVŠ SR upustilo od udeľovania štipendií pre doktorandov dennej formy štúdia a noví 
doktorandi sú platení z položky veda z rozpočtových prostriedkov fakulty. 

 
Za vynikajúcu diplomovú prácu bola jednej študentke udelená Akademická pochvala 

dekana EBF UK spojená s priznaním motivačného štipendia (Anna Keťková).  
Akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 

celého štúdia absolventovi univerzity bola udelená dvom študentom. 
Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s priznaním motivačného 

štipendia bola priznaná jednému študentovi (Tomáš Valašík). 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bola jednej študentke EBF UK 

(Andrea Sarvašová) udelená Akademická pochvala rektora za vzornú reprezentáciu univerzity 
doma i v zahraničí spojená s priznaním jednorazového motivačného štipendia. 

 
Prehľad o počtoch absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí v r. 2013 

ukončili štúdium je uvedený v tabuľke č. 9. 
 

Tabuľka č. 9  

Absolventi EBF UK v r. 2013 

Udelený titul Denné Externé Spolu 
Zahraničný 

z celkového počtu 

Bc.  11 4 15 11 

Mgr.  15 10 25 1 

PhD. 0 1 1 0 

   41  



1.3  Zahraničné vzťahy 

V akademickom roku 2012/13 sa na vysokoškolské štúdium na našej fakulte zapísalo 

12 študentov zo zahraničia, zo Srbska (8), Slovinska (1), Rumunska (1) a z Českej republiky 
(2).  

V zahraničí v roku 2013, v rámci programu celoživotného vzdelávania 
LLP/ERASMUS, bol  jeden študent na Evangelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej  

v Prahe (D. Cielontko). Využívanie programu ERASMUS je stále slabou stránkou našej 
fakulty, aj napriek úsiliu vedenia a viacerým uzatvoreným bilaterálnym zmluvám máme stále 

problém motivovať študentov k využívaniu tohto nástroja. Spomenúť však treba i rozvoj 
študijných pobytov, ktoré boli financované iným ako Erasmus programom, konkrétne pobyt 

jedného študenta na Evangelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej  v Prahe 
prostredníctvom Vyšehradský štipendijný fond (Martin Kováč).  

S potešením môžeme skonštatovať zvýšený záujem pedagógov o učiteľskú mobilitu či 
už je to vysielanie učiteľov alebo ich prijímanie na EBF UK v Bratislave. Mgr. Ondrej 

Prostredník, PhD. sa v rámci programu Erasmus zúčastnil pobytu vo Viedni a Mgr. Radoslav 
Hanus, PhD. navštívil partnerskú Evangelickú teologickú fakultu Univerzity Karlovej 

v Prahe. Na EBF UK v Bratislave sme v rámci učiteľskej mobility už po druhýkrát privítali 
Ota Halamu, Th.D., ktorý svoj pobyt na fakulte zavŕšil dňa 27. novembra 2013 v Aule EBF 

UK pútavou hosťovskou prednáškou na tému Luterství v českých zemích v rokoch 1519-
1622.  

V rámci mobility administratívnych pracovníkov/staff mobility for training (STT) sa 
zúčastnila Mgr. Teodora Kosturková, tajomníčka fakulty, staff weeku na Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen v Nürnbergu. 
V nasledujúcom období 2014 – 2020 vzniká zastrešujúci program „Erasmus Plus“, 

ktorý nahradí pôvodný program Erasmus a spojí pod jednu hlavičku súčasné iniciatívy 
Programu celoživotného vzdelávania. 

2  RIGÓRÓZNE KONANIE 

 
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na EBF UK v Bratislave 

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. 

Smernica dekana EBF UK spresňuje postup pri rigoróznych konaniach a zjednocuje 
rozsah požiadaviek na účastníkov rigorózneho konania.  

 
Na rigorózne konanie nebol v akademickom roku 2012/2013 prijatí žiadny uchádzač. 

 
Rigorózne konanie ukončili úspešne v  roku 2013 celkovo 2 absolventi, ktorým bol im 

udelený titul „ThDr.“ (Riecky, Tkáčová). 
 

 
Mgr. Ľubomír Batka, PhD.  
dekan EBF UK  


