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Správa dekana o činnosti
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského

za obdobie od decembra 2006 do novembra 2007

„Dobrorečiť budem Hospodinu v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich 
ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa!“ Ž 34,1-2

Ohliadnutie sa za uplynulým rokom práce na Evanjelickej bohosloveckej fakulte je dôvodom 
na dobrorečenie Hospodinu. Žalmista je nám príkladom. V každom čase má dôvod na 
dobrorečenie Hospodinu. Pohľad na to, ako sme z milosti Božej smeli konať prácu na fakulte 
je tiež svedectvom pre ostatných. Naše dobrorečenie má inšpirovať iných k radosti.

Pozrime sa teda na jednotlivé časti našej služby.

1. Študijné programy a študenti
Základnou úlohou fakulty je ponúkať kvalitné vysokoškolské vzdelanie všetkým záujemcom 
o štúdium, ktorí spĺňajú predpoklady stanovené zákonom. V oboch akademických rokoch 
počas hodnoteného obdobia ponúkala fakulta všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania v
študijných programoch: 

- evanjelická teológia (nedelené päťročné magisterské štúdium)
- učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii „evanjelické náboženstvo –

nemecký jazyk a literatúra“ a „evanjelické náboženstvo – slovenský jazyk a literatúra“ 
(bakalársky a magisterský stupeň)

- evanjelická sociálna diakonia (bakalárske štúdium)
- doktorandské štúdium v odbore evanjelická teológia (denné a externé)

V akademickom roku 2007/08 za do uvedených programov a odborov zapísalo 139 študentov 
(z toho 81 žien). Do 1. ročníka sa v akademickom roku 2007/08 zapísalo 32 študentov, z toho 
jeden zo zahraničia (Rumunsko). V porovnaní s predchádzajúcim študijným rokom, keď sa do 
prvého ročníka zapísalo 26 študentov, možno konštatovať nárast o 6-ich študentov. Rovnaký 
stav zapísaných do prvého semestra bol aj v akademickom roku 2005/06. Možno teda 
konštatovať, že po rokoch poklesu a stagnácie počtu študentov sme v tomto študijnom roku 
zaznamenali mierne zvýšenie. Rovnako celkový súčet zapísaných študentov je o 6 vyšší ako 
v predchádzajúcom roku a o dvoch vyšší ako v študijnom roku 2005/06. Na zvýšení 
celkového počtu študentov sa v tomto roku podieľajú programy evanjelická teológia  (+6) 
a učiteľstvo náboženstva v kombinácii so slovenčinou (+2); v programe evanjelická sociálna 
diakonia sme zaznamenali pokles (-2). 

Celkovo u nás študuje 12 študentov zo zahraničia, prevažne zo Srbska (10). V programe 
evanjelická teológia študuje 103 študentov, v programe evanjelická soc. diakonia 18 
študentov a učiteľskú kombináciu náboženskej výchovy s nemeckým, resp. slovenským 
jazykom navštevuje 11 študentov. Od  1. do 3. ročníka už rozlišujeme podľa novej vyhlášky 
MŠ SR študujúcich v študijných programoch (od septembra 2005) a od 4. do 5. ročníka ešte 
v pôvodných študijných odboroch. V 5. ročníku evidujeme aj 12 znovuzapísaných študentov, 
ktorí na našej fakulte študujú po prekročení štandardnej päťročnej dĺžky štúdia. 

V letnom semesteri akad. roka 2006/2007 študovali 4 študenti na ETF KU v Prahe (Michal 
Devečka, Martina Onoferová, Petra Capandová, Miroslav Havira) a jedna študentka počas 
prerušenia štúdia študovala v USA (Elena Redechová) V zimnom semestri 2007/08 študuje na 
ETF KU v Prahe 5 študentov (Martin Zaťko, Viera Pališinová, Katarína Šoltésová), jedna 
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študentka je v USA (Romana Ábelová) a jeden študent je v Nemecku (Lipsko - Peter Filo).

Na interné doktorandské štúdium je zapísaných 7 študentov. V tomto akademickom roku boli 
prijatí 3 noví doktorandi (všetko naši čerství absolventi): menovite: Mgr. M. Franková, Mgr. 
A. Richvalská a  Mgr. M. Varga). Na Katedre cirkevných dejín pôsobia dvaja doktorandi 
(Mgr. Radoslav Hanus, Mgr. Miroslava Franková), rovnako ako aj na Katedre Novej zmluvy 
(Mgr. Erika Valko-Krišťáková, Mgr. Vladimír Šimo), a doktorandi sú aj na Katedre Starej 
zmluvy (Mgr. Eva Mažárová), Katedre praktickej teológie (Mgr. Anna Richvalská) a Katedre 
systematickej teológie (Mgr. Miroslav Varga). Na externom doktorandskom štúdiu evidujeme 
12 doktorandov, z toho jeden je zo zahraničia. Doktorandské štúdium v roku 2007 úspešne 
ukončili traja doktorandi (ThDr. Monika Zaviš, ThDr. David Benka a Mgr. Norbert Hajský).

Na slávnostnej promócii 16. júla 2007 bolo po úspešnom ukončení štúdia promovaných 16 
študentov v odbore evanjelická teológia a 3 v odbore učiteľstvo. 

Prijímacie pohovory do bakalárskych a magisterských programov sa konali 13. júna a 4. 
septembra 2007. Slávnostné otvorenie akademického roka bolo 17. septembra a imatrikulácia 
novoprijatých študentov bola 18. septembra 2007. Slávnostné služby Božie Veni Sancte sa 
konali vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave 30. septembra 2007 a kázal na nich 
dekan fakulty Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (17. november) bola na návrh dekana 
ocenená študentka Mária Uhlíková za jej účasť na humanitárnej a rozvojovej pomoci v Keni. 

Zvýšenie počtu študentov vo všetkých študijných programoch je najdôležitejšou úlohu, ktorá 
v súčasnosti stojí pred fakultou. Medzi vysokými školami prebieha intenzívny zápas 
o študentov. Do tohto zápasu sa naša fakulta môže zapojiť, ak mladým ľuďom, ale i ľuďom 
v zrelšom veku hľadajúcim možnosť vysokoškolského vzdelania ponúkne zaujímavé študijné 
programy. Základ, ktorý má naša fakulta v evanjelickej teológii možno rozšíriť a kombinovať 
s inými odbormi tak, aby sme nimi oslovili aj ľudí so záujmom o vzdelanie v oblasti sociálnej 
práce, pedagogiky či religionistiky. 

Krok týmto smerom vykonala fakulta, keď pripravila a na akreditáciu v septembri 2007 
podala 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. Rozšírenie ponuky znamená aj príprava 
spolupráce s Jeseniovou lekárskou fakultou UK v Martine na programe sociálna služba. 

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. 

S obavami očakávame, aký dopad na stav študentov bude mať zavedenie poplatkov za 
štúdium pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia a v prípadoch, keď naši študenti študujú 
súbežne na viacerých fakultách alebo vysokých školách. 
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2. Rigorózne konania 
Fakulta ponúka možnosť rigorózneho konania v zmysle zákona a v podrobnostiach sa riadi 
interným predpisom Univerzity Komenského (2/2007, ktorý od 16. apríla 2007 nahradil starší 
predpis z roku 2002). 

Na rigorózne konanie bolo v akademickom roku 2006/2007 prijatých celkovo 8 uchádzačov. 
Šesť z nich sú absolventi našej fakulty, dvaja sú absolventi evanjelických teologických fakúlt 
v zahraničí. Rigorózne konanie ukončili úspešne v roku 2007 traja uchádzači, dvaja z nich 
boli promovaní 21. novembra 2007 a získali titul ThDr. Jeden po úspešnom ukončení konania 
čaká na promóciu.   Zvyšných 5 uchádzačov pokračuje v konaní. 

3. Pedagógovia 
Stav pedagógov k 31. októbru 2007 je fyzicky 20 (z toho 5 žien), ktorí súhrnne pracujú 
v rozsahu 16,8 úväzku. Na fakulte pôsobia dvaja profesori (Bándy, Filo), traja docenti (Gažík, 
Grešo, Predmerská), jedenásti odborní asistenti (Ábel, Batka, Benka D., Benka J, Daniel, 
Horňanová, Hvožďara, Klátik, Mišiak, Prostredník, Zaviš) a traja asistenti (Alberty, 
Feketeová, Hajský, Jurík, Juríková).  Priemerný vek profesorov je 57 rokov, docentov 60 
rokov, odborných asistentov 45,6 rokov a asistentov 27,5 rokov.

V konkurze dňa 19. septembra 2007 boli obsadené miesta odborných asistentov na katedre 
Starej zmluvy (ThDr. David Benka, PhD.) a na katedre filozofie a religionistiky (ThDr. 
Monika Zaviš, PhD.). 

Popri interných pedagógoch pôsobia na fakulte aj externí pedagógovia na základe dohody 
o vykonaní práce alebo ako hostia vyslaní partnerskými cirkvami ECAV. Na katedre 
praktickej teológie pôsobí 10 externých pedagogických spolupracovníkov. Na katedre 
systematickej teológie pôsobili alebo pôsobia traja pedagogickí spolupracovníci zo zahraničia 
(prof. Günther Gassman, prof. Martin Friedrich a dr. Theodor Schwarz). 

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu bol na návrh dekana ocenený rektorom UK 
pedagóg Mgr. Ľubomír Batka, PhD. za reprezentáciu fakulty a univerzity na prestížnom 
medzinárodnom podujatí mladých etikov. 

Hlavnou úlohou fakulty v súčasnom období je vytvorenie podmienok na zvyšovanie 
pedagogickej a vedeckej kvalifikácie mladých pedagógov. 

4. Vyučovací proces
Interní a externí pedagógovia v oboch semestroch sledovaného obdobia zabezpečovali 
vyučovanie v súlade s akreditačnými spismi a schváleným rozpisom kurzov, ktorý je 
zverejnený v ročenke fakulty. Obsah vyučovania sa v jednotlivých programoch člení podľa 
katedier, ktorých má fakulta šesť: 
Katedra Starej zmluvy – vedúci prof. ThDr. Juraj Bándy, 
Katedra Novej zmluvy – vedúci doc. ThDr. Ján Grešo, po prechode na skrátený úväzok od 
septembra 2007 je vedením katedry poverený Mgr. František Ábel, PhD. 
Katedra cirkevných dejín – vedúci David Daniel, PhD.
Katedra systematickej teológie – poverený vedením katedry Mgr. Miloš Klátik, PhD., 
vzhľadom na skrátený úväzok bol od septembra 2007 vedením katedry poverený Mgr. 
Ľubomír Batka, PhD.
Katedra filozofie a religionistiky – vedúci doc. ThDr. Peter Gažík
Katedra praktickej teológie – vedúci prof. ThDr. Július Filo.
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V akademickom roku 2007/08 ponúka katedra Starej zmluvy celkove 16 kurzov, katedra 
Novej zmluvy 24 kurzov, katedra cirkevných dejín – 20 kurzov, katedra systematickej 
teológie 17 kurzov, katedra filozofie a religionistiky 16 kurzov a katedra praktickej teológie 
52 kurzov. Mimo zadelenia do katedier na fakulte ponúkame 12 kurzov v rozličných 
úrovniach nemčiny a angličtiny. Vyučovanie v kurzoch vo všetkých troch stupňoch štúdia 
prebieha v súlade s kreditovým systémom. 

V rámci vnútrouniverzitnej mobility vyučujú kurzy na Filozofickej fakulte UK prof. ThDr. 
Juraj Bándy a odb. as. Mgr. František Ábel, PhD. Na iných vysokých školách pedagogicky 
pôsobia prof. ThDr. Juraj Bándy (Reformovaná teologická fakulta Univerzity Jánosa Selyho 
v Komárne) a doc. ThDr. Peter Gažík (Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity).

Harmonogram akademického roka bol schválený a dodržaný v súlade s harmonogramom 
Univerzity Komenského, s výnimkou predĺženia skúškového obdobia. To bolo vyvolané 
haváriou na streche fakulty z januára 2007. Fakulta počnúc septembrom 2007 sprísnila 
evidenciu a kontrolu študijných výsledkov s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť kontrolu 
plnenia študijných povinností jednotlivými študentmi. V treťom stupni štúdia (PhD.) fakulta 
vykonáva revíziu individuálnych študijných programov s cieľom zosúladiť náročnosť 
jednotlivých programov, prehĺbiť obsah štúdia a zabezpečiť špecializáciu na dva teologické 
odbory. Zároveň fakulta pripravuje podrobný rozpis kurzov a úloh pre externú formu PhD. 
štúdia. 

Pedagogické úlohy sú vzhľadom na akreditovaný obsah jednotlivých študijných programov 
zabezpečené v dostačujúcej miere. Je však potrebné 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, od 
1. 1. 2008 pravdepodobne aj REL).

5. Habilitačné konanie
V júni 2007 bolo začaté habilitačné konanie ThDr. Sidonie Horňanovej, PhD., ktoré 
pokračuje v súlade s príslušnými predpismi. Predsedom habilitačnej komisie je Prof. ThDr. 
Juraj Bándy. Členmi komisie sú Prof. ThDr. Igor Kišš a doc. ThDr. Martin Prudký.

6. Technicko-hospodárski pracovníci
K 31. októbru 2007 fakulta zamestnávala 20 osôb v kategórii technicko-hospodárski 
pracovníci, ktorí napĺňali spolu 22,2 úväzku. Zatiaľ, čo počet fyzických osôb sa voči roku 
2006 nezmenil, znížil sa súčet úväzkov o 1,7. 

Vo funkcii dekan – manažér do apríla 2007 pracoval prof. ThDr. Juraj Bándy a od mája 2007 
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 
Funkciu tajomníčky fakulty do 31. augusta 2007 zastávala Ing. Annemarie Čabelková, CSc., 
ktorá odišla do dôchodku. Od 3. decembra 2007 funkciu zastáva Mgr. Teodora Kosturková. 
Sekretárkou dekana je Ľubica Černá, ktorá v súbežnom pracovnom pomere pracuje aj ako 
skladníčka.
Ekonómkou fakulty je Anna Rajnohová, ktorá v súbežnom pracovnom pomere pracuje aj ako 
referentka pre štátnu pokladnicu.
Správcom Integrovaného informačného a komunikačného systému je Mgr. Ján Gondoľ. 
Pokladníčkou a správkyňou majetku je Jana Kozáková, ktorá v súbežnom pracovnom pomere 
pracuje ako mzdová účtovníčka. 
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Do mája 2007 bol vedúcim knižnice Mgr. Ján Baďura, ktorý je v súčasnosti na dvojročnom 
knihovníckom štúdiu v USA. Do jeho návratu funkciu vedúceho knižnice zastupuje ThDr. 
Monika Zaviš, PhD. V knižnici ďalej pracuje Oto Nečada a pri katalogizácii anglických 
a nemeckých publikácií vypomáha pracovníčka vyslaná Evanjelickou luteránskou cirkvou 
v Amerike Carla Schick. Od októbra 2007 v knižnici vypomáhajú aj dvaja študenti formou 
brigádnickej práce (Michaela Pogányiová a Ľuboš Vontorčík). 
Vedúcim študijného oddelenia bol do septembra 2007 Ing. Bohumil Predmerský, ktorý sa po 
tomto dátume stal správcom budovy. Na mieste študijného referenta pracuje Mgr. Vlastislav 
Svoboda. 
Domovníkom je Ľuboš Boczek. Vodičom a údržbárom so súbežným pracovným pomerom 
kuriča je Július Csémi. Fakulta zamestnáva piatich vrátnikov (Mgr. Ján Fábry, Ing. Andrej 
Smrek, Ondrej Bakoš, Anna Čápová, Veronika Tanerová) a štyri upratovačky (Alica 
Trojanovská, Mária Šandorová, Adriana Blahútová, Jana Mokošová). 

V mene vedenia fakulty vyslovujem poďakovanie dlhoročnej tajomníčke fakulty Ing. 
Annemarie Čablekovej, CSc. S jej menom zostane spojené najmä obdobie, v ktorom sa 
fakulta presťahovala do novej budovy, keď sa výraznou mierou pričinila o účelné 
a hospodárne zariadenie novej budovy a zabezpečenie vonkajších materiálnych podmienok 
pre pôsobenie fakulty. Zároveň novej tajomníčke, pani Mgr. Teodore Kosturkovej prajem 
veľa síl a invencie pri plnení náročnej úlohy v tomto pre školy ekonomicky náročnom období. 

7. Vedenie fakulty
Vo vedení fakulty došlo k nasledovným zmenám:
Vo februári 2007 bol do funkcie prodekana pre vzdelávanie menovaný odb. as. Mgr. Ondrej 
Prostredník, PhD., ktorý vo funkcii nahradil odb. as. Mgr. Miloša Klátika, PhD. 
Dňa 16. apríla 2007 sa Prof. ThDr. Juraj Bándy vzdal funkcie dekana. Vedením fakulty bol 
poverený prodekan Prostredník. 
Na základe voľby Akademickým senátom EBF UK bol rektorom Univerzity Komenského 
s účinnosťou od 10. mája 2007 na štvorročné obdobie do funkcie dekana fakulty vymenovaný 
odb. as. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
Po schválení v akademickom senáte dekan menoval s účinnosťou od 1. júna 2007 na 
štvorročné obdobie do funkcie prodekana pre vedeckú činnosť, rozvoj fakulty a zahraničné 
styky prof. ThDr. Júliusa Fila. Do funkcie prodekana pre vzdelávaciu činnosť odb. as. Mgr. 
Františka Ábela, PhD.
Ing. Annemarie Čabelková, CSc. požiadala o rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu 
odchodu do dôchodku k 31. augustu 2007. 
Dňa 3. decembra 2007 po úspešnom absolvovaní výberového konania do funkcie tajomníčky 
nastúpila Mgr. Teodora Kosturoková. 

Po dlhšom období, keď fakulta mala len jedného prodekana a po zmene na funkcii tajomníčky 
možno konštatovať, že vedenie fakulty je opäť kompletné a v súčasnosti ho tvoria dekan 
(Prostredník), prodekani (Filo a Ábel), tajomníčka (Kosturková) a predseda Akademického 
senátu (Batka). Vedenie sa v uplynulom roku zišlo na šiestich poradách (7. júna, 2. júla, 20. 
júla, 15. októbra, 12. novembra a 28. novembra). 

Vedenie fakulty prerokúva a rozhoduje o veciach, ktoré nespadajú do kompetencie vedeckej 
rady a akademického senátu. 

8. Vedecká rada fakulty
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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 (19. februára, 17. apríla, 28. júna, 7. 
septembra, 27. septembra a 26. novembra 2007). 

Vzhľadom na zmeny vo vedení fakulty došlo k zmenám aj v zložení vedeckej rady fakulty. 
Nakoľko podľa zákona predsedom VR je z funkcie dekan fakulty a členmi VR sú prodekani 
fakulty, došlo zmenou dekana i k zmene  predsedu členov VR. Do júna 2007 pracovala VR 
v zložení prof. ThDr. Juraj Bándy (predseda), 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., Mgr. Ondrej Prostredník, 
PhD. - ako interní pracovníci fakulty a prof. ThDr. Igor Kišš, Mgr. Samuel Mišiak, PhD., 
Mgr. Igor Mišina, Mgr. Ivan Osuský, prof. ThDr. Dušan Ondrejovič a – ako externí 
odborníci. 
Počnúc zasadnutím v 28. júna 2007 pracuje 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. 

Popri bežnej agende venovala VR jedno mimoriadne zasadnutie v septembri rokovaniu 
a schvaľovaniu nových študijných programov. 

9. Publikačná činnosť fakulty 
Jedným z rozhodujúcich sledovaných kritérií pre hodnotenie fakulty je publikačná činnosť jej 
pedagogických a vedeckých pracovníkov. Podľa údajov z databázy evidencie publikačnej 
činnosti pracovníkov Univerzity Komenského (EVIPUB) bolo k 31. októbru 2007 za 
sledované obdobie roku 2007 vložených 45 publikácií pracovníkov našej fakulty. 

V skupine A1 – vedecké monografie to je publikácia ThDr. Sidonie Horňanovej, PhD. –
Židovská apokalyptika. 

V skupine A2 – v kategórii Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
to je publikácia Mgr. Ľubomíra Batku, PhD. – Peccatum radicale: eine Studie zu Luthers 
Erbsuendeverständniss in Psalm 51; a v kategórii Redakčné a zostavovateľské práce ThDr. 
Sidonie Horňanovej, PhD. – Žena v cirkvi – recenzovaný zborník.

V skupine C – je to zostávajúcich 42 publikácií v rôznych vedeckých a odborných a 
kategóriách. 

V absolútnom počte publikácií fakulta zaznamenala oproti roku 2006 pokles evidovaných 
prác o 4 (zo 49 na 45). Vysvetlenie je treba hľadať v nedostatočnom personálnom obsadení 
knižnice. 

Podrobný zoznam publikačnej činnosti pracovníkov fakulty je v prílohe správy a tiež 
v príslušnej databáze. 
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V databáze zatiaľ nie je vložený obsah internetového časopisu EBF UK „Testimonia 
Theologica“, ktorý bol k 31. októbru 2007 zaregistrovaný pod číslom ISSN1337-6411. 
V prvom čísle je publikovaných 20 vedeckých a odborných prác tvorivých pracovníkov 
fakulty, ktoré rozhodujúcim spôsobom zlepšujú bilanciu publikačnej činnosti fakulty.

Vzhľadom na odchod vedúceho knižnice Mgr. Baďuru a prebiehajúce zmeny vo vedení 
fakulty nebolo možné zabezpečiť priebežné vkladanie publikácií do EVIPUB. Vedenie 
fakulty v júni 2007 prijalo opatrenia na okamžitú nápravu a formou dohody o vykonaní práce 
zabezpečilo zatriedenie a spracovanie nezaradených publikácií pre potreby databázy 
EVIPUB. Po nástupe sestry ThDr. Moniky Zaviš bola práca dokončená a odovzdaná tak, aby
mohli byť publikácie zaevidované ešte v kalendárnom roku 2007 a to k dátumu, ktorý je 
rozhodujúci pre posúdenie publikačnej činnosti fakulty zo strany Ministerstva školstva SR. 

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že dodanie podkladov knižnici na ich zaevidovanie 
do EVIPUB je povinnosťou každého tvorivého pracovníka fakulty. 

10. Sympóziá a konferencie
V sledovanom období sa na fakulte uskutočnili dve vedecké podujatia. 

Pri príležitosti 300. výročia Ružomberskej synody sa 27. septembra 2007 konala vedecká 
konferencia v priestoroch fakulty. Konferenciu po odbornej stránke pripravil vedúci katedry 
cirkevných dejín David Daniel, PhD. Odznelo na nej 10 príspevkov, ktoré pripravili odborníci 
z fakulty, univerzity a cirkvi. 

V rámci VEGA grantu sa v dňoch 25. a 26. októbra 2007 uskutočnilo medzinárodné 
sympózium Ordinácia žien v cirkvi. Po odbornej stránke ho pripravili prof. ThDr. Igor Kišš 
a ThDr. Sidonia Horňanová PhD. Podujatie svojou tému a obsahom zarezonovalo 
i v médiách. Prednášali na ňom takmer všetci tvoriví pracovníci fakulty, ktorí sú zároveň 
spoluriešiteľmi grantovej úlohy. 

Na deň 12. decembra 2007 je pripravené sympózium „Jozef Miloslav Hurban – teológ 
a národovec“, ktoré po odbornej stránke zabezpečuje prof. ThDr. Július Filo. Sympózium 
bude mať popri domácich aj prednášateľov zo zahraničia a očakáva sa účasť podpredsedu 
vlády Dr. Dušana Čaploviča. 

11. Zahraničné kontakty fakulty
Fakulta udržuje kontakty predovšetkým s Evanjelickou teologickou fakultou Karlovej 
univerzity v Prahe. Popri vysielaní študentov sa pracovníci fakulty pravidelne každoročne 
vzájomne navštevujú. V apríli 2007 našu fakultu navštívila 5 členná delegácia z Prahy. 

V rámci kontaktov Univerzity Komenského s Univerzitou v Regensburgu (Nemecko) 
s hosťovskou prednáškou našu fakultu navštívil prof. Dr. Hans Schwarz. Na prednáške 
otvorenej pre verejnosť dňa 6. júna 2007 hovoril o monoteistických náboženstvách islam, 
budhizmus, kresťanstvo. 

Delegácia našej fakulty v zložení prof. ThDr. Juraj Bándy, odb. as. Mgr. Samuel Mišiak, PhD. 
a odb. as. ThDr. David Benka sa zúčastnili na každoročnom stretnutí teologických fakúlt 
východnej a strednej Európy SOMEF v júni 2007. 
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Pri príležitosti prevzatia doktorátu ThDr. hosťovskou prednáškou na tému Krst kresťanov 
podľa Rímskym 6, vystúpil 21. novembra 2007 na pôde fakulty ThDr. Frank Mertin.

Dôležitým nástrojom na rozvíjanie medzinárodných vzťahov v priestore EÚ je program 
Erazmus na podporu mobility študentov a pedagógov. Naša fakulta má tieto dohody:

1) s Univerzitou Karlovou v Praze - Evangelickou teologickou fakultou - zmluva bude 
pokračovať aj v tomto akademickom roku.

2) s Evangelische Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg, s ktorou sme mali 
uzatvorenú BA - zmluva bude pokračovať

3)  s Theologische Fakultät der Universität Erlangen-Nürnbeg – podaný návrh novej 
zmluvy,

4) s Univerzitou v Jene (vybavuje Jena) - návrh novej zmluvy je podaný,
5) s Faculty of Theology, University of Aarhus v Dánsku - návrh novej zmluvy je 

podaný,
6) s teologickou fakultou Univerzity vo Viedni - zmluva je už neplatná - návrh novej 

zmluvy je v pláne po vyjadrení sa druhej strany.
V decembri v súvislosti s účasťou na sympóziu o Hrubanovi navštívi našu fakultu zástupca 
evanjelickej teologickej fakulty Lipskej univerzity, ktorý má poverenie rokovať o uzatvorení 
dohody s našou fakultou. 

12. Veda a výskum
V súčasnosti na fakulte riešime VEGA projekt Ordinácia žien za farárky v cirkvi. Vedenie 
projektu po prof. Kiššovi prebrala ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Pracovníci katedier vyvíjajú vedeckú a výskumnú činnosť, o ktorej podali pre správu dekana 
tieto informácie v poradí podľa katedier:

Katedra Starej zmluvy:
Prof. ThDr. Juraj Bándy počas letných prázdnin spracoval publikáciu „Nová zmluva na 
kazateľnici”, ktorú sa predložil Vedeckej rade EBF UK na schválenie na publikovanie
v univerzitnom vydavateľstve. Vedúci katedry je zamestnaný na čiastočný úväzok aj na 
Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne, kde prednáša Teológiu Starej zmluvy, Úvod do Novej 
zmluvy a Exegézu Novej zmluvy (spolu 6 hodín do týždňa). Zúčastnil sa aj medzinárodnej 
konferenie v Smoleniciach v dňäoch 15. 17. októbra, kde prednášal na tému Uplatňovanie 
Desatora v globalizovanom svete.

ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. informovala o tom, že Vzdelávacia nadácia Jána Husa jej 
udelila štipendium v  akademickom roku 2007/ 2008 na základe jej doterajších 
pedagogických a vedecko-výskumných výsledkov. Spomedzi 43 žiadateľov o štipendium 
vyberali troch žiadateľov. V dňoch 25 . – 26. okt. t. r. bola jedným z organizátorov fakultného 
vedeckého sympózia v rámci projektu projektu VEGA „Ordinácia žien za farárky v cirkvi”. 
Traja pracovníci katedry – Prof. ThDr. Juraj Bándy, ThDr. Dávid Benka, PhD. a ThDr. 
Sidonia Horňanová, PhD.  predniesli príspevok na tomto vedeckom sympóziu. Sympózium 
malo veľmi pozitívny ohlas (vrátane mediálneho ohlasu). S. Horňanovej vyšla v r 2007 kniha 
Židovská apokalyptika v Nakladateľsve UK.

ThDr. Dávid Benka, PhD. sa 19. 6. t. r. úspešne zúčastnil konkurzu na odborného asistenta 
na Katedre Starej zmluvy a od 1. októbra t. r. aj nastúpil na toto miesto. Získal grant UK na 
tému Obetovanie Izáka v interreligióznom dialógu. Toho času pracuje na jeho riešení.
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Dvaja pracovníci katedry sa v septembri t. r. zúčastnili pracovných pobytov na Teologickej 
fakulte vo Viedni: ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. v dňoch 11. – 15. sept. a prof. ThDr. Juraj 
Bándy v dňoch 17. – 21. sept.

Katedra Novej zmluvy:
Doc. ThDr. Ján Grešo sa v januári 2007: zúčastnil na televínej relácii o Karolovi Kuzmánym; 
v marci 2007 prednášal na konferencii Univ. M. Bela – Katedra evanjelikálnej teológie na 
temu: Paradoxné myslenie v NZ; v mesiacoch február až máj pripravil sériu 9 článkov o 
Modlitbe Pánovej v Evanjelickom posle spod Tatier. V prvej polovici roku 2007 konal 
intenzivnu a časovo náročnú prácu na korektúrnych a dokončovacích prácach prekladu Novej 
zmluvy a deuterokanonickych knih SZ-y.

Odb. as. Mgr. František Ábel, PhD. - Prednáška na tému: „Príbehy o zázračnom nasýtení 
zástupov v Markovom evanjeliu na pozadí starozmluvnej tradície kráľovstva Božieho a 
pavlovskej tradície zvestovania Krista,“ v rámci medzinárodného sympózia na tému 
„Ježišovská tradícia v pozadí evanjelií,“ ktoré sa konalo dňa 5. mája 2007 na Fakulte 
reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho v Komárne. 

Prednáška na tému: „Analysis of Recent Culture as a Possible Way to Look for a Right 
Course for the Future,“ v rámci medzinárodnej konferencie „Counsel of Conference on 
Christian Approaches to Defense and Disarmament (CCADD),“ na tému ‘In a Dark Time 
the Eye Begins to See’ v dňoch 31. 8. až 4. 9. 2007 v Birminghame (Anglicko).

Prednáška na tému: „Človek v existencii – interpretácia biblického príbehu o stvorení človeka 
v teológii Paula Tillicha,“ v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Fenomén 
náboženstva“ ktorú organizovala Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
dňa 19. 10. 2007.

- spoluriešiteľ grantu „Žena v cirkvi.“ V roku 2007 (február) podal žiadosť o grant (VEGA) –
návrh vedeckého projektu s názvom „Bultmannov projekt odmytologizovania na pozadí 
dialógu vedy a viery.“ Grant nebol pridelený.

Členstvo vo výboroch a komisiách: 
Od roku 2002 členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti – príprava 
Slovenského ekumenického prekladu Biblie – sekcia Nová zmluva.
od roku 2005 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.

Odb. as. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. – Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii 
„Vzťahy cirkví a štátu“ v Bratislave (8. – 10. novembra 2007) na tému „Church – State 
Relations  in the Perspective of Lutheran Theology“; 
Prednáška na konferencii Ordinácia žien v cirkvi, Bratislava (24.- 25. októbra 2007) na tému
„Ordinácia žien a jej dôsledky pre cirkev ako spoločenstvo“
Spoluriešiteľ grantového projektu VEGA – Ordinácia žien v cirkvi
Spoluriešiteľ európskeho grantu EURESIS – Aristotelova Univerzita Thesaloniki  – účasť na 
stretnutí riešiteľského tímu 1.- 4. novembra 2007 v Thesaloniki, Grécko

Člen medzinárodného výboru pre obnovu Svetového luteránskeho zväzu, účasť na zasadnutí 
výboru 12. – 14. augusta 2007, Chicago USA.
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Charakteristika vedeckého smerovania katedry: v súčasnej dobe je ťažisko vedeckej práce 
na katedre Novej zmluvy položené na individuálnom vedeckom výskume pracovníkov 
katedry v rámci jednotlivých novozmluvných disciplín, vrátane prípravy budúcich vedeckých 
pracovníkov v rámci doktorandského štúdia. Súčasťou vedeckého smerovania katedry je aj 
spolupráca s ostatnými katedrami EBF UK pri riešení spoločných vedeckých výskumných 
úloh a projektov.

Katedra cirkevných dejín
David Daniel, PhD. vystúpenia s prednáškami:

 „Konfesionalizmus ako historická interpretačná paradigma“ Medzinárodná vedecká 
konferencia Konfesionalizmus a jeho úloha v slovenských dejinách, ktorú organizovala 
Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, 
24.11.2006.

 „400. rokov evanjelickej školstva a ev. Lýceum v Bratislave.“  Vedecká konferencia  
400 rokov evanjelického školstva a evanjelického lýcea v Bratislava, ktorú 
organizovala Katedra cirkevných dejín, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, 
Univerzity Komenského, Bratislava, 7.12.2006..

 „Critical Moments and Issues in the History of Lutherans in Slovakia“, 3.11.2006. 
Consultation, Healing of Memories, Bridge between Chrurches, Cultures and 
Relgions. Project of the Community of Protestant Churches in Europe and the 
Conference of European Churches. EBF UK, Bratislava.

 „Neuralgic Moments in the History of Lutherans in Slovaka.“  22.3.2007. Second 
Consultation, Healing of Memories, Bridge between Chrurches, Cultures and 
Relgions. Project of the Community of Protestant Churches in Europe and the 
Conference of European Churches. EBF UK, Bratislava

 "Ideológia protireformácie v Uhorsku a synoda v Ružomberku." Vedecká 
konferencia, 300 rokov Ružomberskej synody, ktorú organizovala Katedra cirkevných 
dejín, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, Univerzity Komenského, Bratislava, 
27.9.2007.

Iné
 Prednáška "Luther a post-modernizmus", Lutherovej spoločnosť v Prahe, 30.10.2007. 
 Zástupca vedúceho projektu a spoluriešiteľ projektu VEGA 2006-2009 „ATLAS -

HISTÓRIA SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI A..V.“ Katedra humánnej 
geografie a demogeografie, Prírodovedeckej fakulty  

 Organizátor pracovného stretnutia „Healing of Memories“. CPCE  a CEC.

Člen
 Vedecká rada Slovenskej národnej knižnice
 Slovenský výbor. Forum of British, Czech and Slovak Historians
 Člen AS EBF UK   

Mgr. Norbert Hajský, PhD.
 Sympózium  ECAV na Slovensku, Hľadanie podoby Kristovho tela 14. – 15. 

novembra 2006, EBF UK Bratislava, prednáška: „Spomienka na Dr. Dušana 
Fajnora.“
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 Vedecká konferencia, 400. rokov evanjelického vzdelávania na Slovensku –
konferencia pri príležitosti 400-tého výročia založenia lýcea, ktorú organizovala 
Katedra cirkevných dejín, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, Univerzity 
Komenského, Bratislava, 7.12.2006 – spoluorganizátor, prednáška „Teologická 
akadémia uhorskej evanjelickej cirkvi v Bratislave a Slovenská evanjelická a. v. 
teologická akadémia ako prechodný stupeň medzi lýceom a fakultou.“

 Seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia Petra Pavla Zocha, Modra, 23. 6. 2007 
prednáška: „Pavel Peter Zoch“.

 Vedecká konferencia, 300 rokov Ružomberskej synody, ktorá organizovala Katedra 
cirkevných dejín, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, Univerzity Komenského, 
Bratislava, 27.9.2007 – spoluorganizátor, prednáška: „Politické pozadie cesty Daniela 
Krmana za Karolom XII.“

 Sympózium: Žena v cirkvi, EBF UK 25 – 26. 10. 2007, prednáška: „Ordinácia žien 
ECAV na Slovensku v evanjelickej tlači.“ 

Iné
 Spoluriešiteľ grantového projektu VEGA – „ŽENA V CIRKVI“.
 Člen občianskeho združenia Česko-Slovenské Mosty.
 Člen občianskeho združenia Sola Fide.
 Člen AS EBF UK.  

Mgr. Radoslav Hanus - doktorand

Príspevky ku konferenciám:
 6. decembra 2006 – aktívna účasť na konferencii pri príležitosti štyristého výročia 

evanjelického vzdelávania na Slovensku s témou prednášky: Cirkevno–teologický 
postoj Jána Pravoslava Lešku

 27. septembra 2007 – aktívna účasť a spoluoganizátor sympózia, konferencie pri 
príležitosti tristého výročia Ružomberskej synody, téma prednášky: Platnosť 26. 
separátneho článku podľa historika Solyoma

Charakteristika vedeckého smerovania katedry:
Snahou pracovníkov katedry je vypracovať a poskytnúť študentom, ale aj širšej verejnosti 
modernú učebnicu domácich a taktiež aj všeobecných cirkevných dejín. V oblasti vedy sa 
okrem iného katedra bude sústrediť najmä na dve témy. A.) Slovenská reformácia 
v medzinárodnom kontexte  B.) Martin Luther a jeho teologický význam pre súčasnosť. 
Snahou pracovníkov je pokračovať v už rozbehnutých grantových projektoch, ako aj 
uchádzať sa o nové, napr. tzv. baby granty.

Katedra systematickej teológie
Odb. as. Mgr. Ľubomír Batka, PhD. – účasť na konferneciách:
7. – 9. december 2006: Účasť ako člen predsedníctva Národnej etickej komisie na

konferencii: „The moral status od human embryos with special regard to stem 
cell research and therapy“ organizovanou MF Norwegian schol of Theology v 
Oslo, Nórsko

19.- 21. február: Wittenberg, Gesellschaft für ev. Theologie, 
    Konferencia na tému: „Eschatológia“.

22 – 27 júl: Porto Alegre, Brazil, XI. Luther Congress. 
Prednáška v skupine („Porovnanie učenia o dedičnom hriechu F. Melanchthona 

a
M. Luthera“) a krátka prezentácia oblasti výskumu.
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11. – 12. október: 10 National Ethics Commities – Forum v Lisabone, ako člen EtK MZ SR.

Prednášky:
12. novembra 2006: SPK v Batizovciach (bratstvo Liptovsko – Oravského seniorátu): 

„Lutherovo učenie o dedičnom hriechu a ospravedlnení znázornené 
na dielach Lukasa Kranacha st.“

15. decembra 2006: Prednáška na konferencii pripravenou Slovenskou komisiou pre 
UNESCO

na MZV SK na tému: „Teologická reflexia bioetiky“
13. marec: 2. Österreichisch-Slowakisch „Bioethik"-Symposium, 

organizované Národnými Etickými komisiami SR a Rakúska, 
Prednáška na tému: „Dedičný hriech ako základ osoby“

16. máj: Bratislavský Inštitút Humanizmu, Grösslingova 53, BA: 
Prednáška na tému: „Morálne a legislatívne problémy v diskusii o bioetike“
Moderoval Egon Gál, účastníci diskusie: MUDr. Peter Križan, a LB

25. október: Medzinárodné sympózium: Ordinácia žien v cirkvi, 
Prednáška na tému: „Všetko skúmajte, dobrého sa držte. Argumenty proti a za 
ordináciu žien.“ 

5. november: SPK v Raslaviciach (Šarišsko – zemplínsky seniorát): 
„Význam kristológie pre dobrú teológiu“

október: SPK v Bátovciach (Dunajsko – nitriansky seniorát): „Aktualita AV pre 
dnešok“

Spolupráca na Vega grante S. Horňanovej
Baby grant UK 21/2007: Teologický odkaz J.G. Herdera v evanjelickej teológii 19. storočia 
na Slovensku

10. – 14. september: Výberový intenzívny kurz UNESCO v Bratislave: Ethics Teachter 
Training Course: How to teach bioethics. Kurz ukončený certifikátom o absolvovaní kurzu.
1 – 7. júl: Výskumný študijný pobyt v Tübingene: téma Dôrazy Herderovej teológie. 
Konzultácia s prof. E. Hermsom a O. Bayerom.

Člen predsedníctva Národnej etickej komisie pri MZ SR
Predseda AS EBF UK
Člen AS UK
Člen VR EBF UK

Odb. As. Mgr. Miloš Klátik, PhD. - Prednášky a príhovory:
- Veľký piatok. Duchovný príhovor v relácii Slovo, 6. 4. 2007, STV 2.
Dlh lásky (R 13, 8.10). Príhovor v relácii Z duše, 4. 3. 2007, Rádio Regina. 
Ordinačný sľub. Prednáška poslucháčom 3. ročníka EBF UK, Svätý Jur, 2. 3. 2007.
- "Die Evangelische A. B. Kirche in der Slowakei heute." Prednáška na Stretnutí karpatských 
Nemcov, Karlsruhe, 23. 9. 2007 
- „Evangelical Church A. C. in Slovakia.“ Prednáška na návšteve Metropolitan Washington, 
D. C., Synod, 15. 10. 2007.    
- Ružomberská synoda - kázeň na slávnostných skužbách Božích 22. 4. 2007, Ev a. v. kostol,  
Ružomberok 
- Odkaz Ružomberskej synody. Prednáška na sympóziu na EBF UK v Bratislave 
- Kňazské manželské páry v službe cirkvi. Prednáška na konferencii na tému Ordinácia žien 
za farárky v cirkvi 26. 10. 2007, EBF UK v Bratislave .
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- Reformačné dni Prešov 2007 - kázeň na slávnostných skužbách Božích 21. 10. 2007.
- Diaspora. Prednáška na SPK Myjavského seniorátu, Babinec, 7. mája 2007.

Katedra filozofie a religionistiky
Doc. ThDr. Peter Gažík – vystúpenia na konferenciách:
Príspevok na medzinárodnej teologickej konferencii Stredoeurópskeho centra misijných štúdií 
v Prahe (20. 6. 2007): „Od filozofie k Biblii – od Biblie k misii“.

Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii v Žiline (13.9.2007) - „Multikultúrne 
aspekty edukácie v učiacej sa spoločnosti“ - pod názvom: „Zmeny v spoločnosti a problém 
novej paradigmy.“

Členstvo v Slovenskom filozofickom združení.

ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Účasť na konferenciách: 19.10.2007 - Nitra, Fenomén náboženstva. 26.10.2007 - Bratislava, 
Ordinácia žien v cirkvi.
Vedúci pedagóg ročníka odboru Dejiny náboženstiev na Univerzite tretieho veku.
Na fakulte som členkou a podpredsedkyňou Akademického senátu EBF UK.

Spoluriešiteľstvo na grante Ordinácia žien za farárky v cirkvi - VEGA 2006-2008.

Katedra praktickej teológie
Prof. ThDr. Július Filo – prednášková činosť:
- Sympózium na EBF UK. Jubilujúci biskupi: prednáška: „Hľadanie podoby Kristovho tela“ 
14.XI.2006
-  Hosťovská prednáška prednesená na Lutheranskom theologickom Semináre vo 
Philadelphii, USA Februar 20, 2007 „The future of Christianity in Central and Eastern 
Europe“
-  Prednáška na Valnom zhromaždení Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, „Podiel cirkvi 
na sociálnej zodpovednosti štátu“ Nitra 28. marca 2007
-  Prednáška „Verbindlichkeit in local settings“ zasadnutie Spoločnej teol. komisie SLZ 
a SARC august 2007 Windhoeck
- Sympózium o Ružomberskej synode na EBF UK: „Rozhodnutia Ružomberskej synody 
o Večeri Pánovej. 27.9.07
-  Prednáška na medzinárodnom Kongrese Soc-net zo sídlom v Neuendettelsau, SRN: 
Diaconal education in Slovakia - ways to the missionary renewal of the Church (Bratislava 1. 
X.2007)

Členstvo vo vedeckých radách 
- Člen správnej rady Ekumenického inštitútu SLZ v Strasbourgu
- Spolupredseda medzinárodnej teologickej komisie SLZ a Svetovej aliancie reformovaných 
cirkví.
-  Člen Akademickej rady  Bratislavskej vysokej školy práva
- Pôsobil ako oponent habilitačnej práce Dr. Jiřiho Vogela na Karlovej univerzite, Husovej 
fakulte 

Okrem toho plní tieto fakultné a mimofakultné povinnosti:
- venuje sa prednáškovej činnosti na pozvania,
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- v mesiacoch január – marec 2007 sa zúčastnil na zahraničnej odbornej stáži a predniesol 
hosťovskú prednášku na Luteránskom teologickom semináre vo Philadlephii
- organizuje v decembri roku 2007 sympózium k dielu J.M.Hurbana 
-  je prodekanom pre vedu zahraničie a rozvoj EBF UK
- je členom Vedeckej rady EBF UK
- námestný farár na mieste seniorálneho kaplána Bratislavského seniorátu na 48% úväzok
- 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
- predseda Dozornej rady nakladateľstva Tranoscia a.s. Liptovský Mikuláš (do okt. 07)

Granty:
Riešiteľ VEGA grantu: Atlas Slovenskej evanjelickej cirkvi (Prírodovedecká fakulta UK)

Súčasný zámer vedeckej činnosti
V záujme čím širšieho uplatnenia teologického vzdelania sa teologická veda v mojom 
ponímaní musí zaujímať v domácim prostredí o komunikáciu s príbuzným vednými 
disciplínami, ktoré stoja v službe “plného zdravia človeka“. V zahraničnom rozmere sa 
zaujíma o spoznanie a uplatnenie podnetov pre potreby teologickej vedy na Slovensku. 
Cieľom takejto snahy je pochopenie potrieb dnešného človeka a vystrojenie kresťanov pre 
službu vo svete v povolaniach vytvorených cirkvami, a iným inštitúciami občianskej 
spoločnosti a štátu.

Doc. Mgr. Art. Anna Predmerská
Umelecké pôsobenie v rámci svojho odboru:
Recitály na medzinárodných hudobných festivaloch
V danom období spolu 8 recitálov
Vydanie CD – hudba 18. a 19. storočia na historických nástrojoch
Zborník Modlitba v umení
Chorálové predohry J.S.Bacha str 260 -267, vydal Ústav vedy a výskumu, UHB, Banská 
Bystrica 2006
Členka VR Univerzity Komenského
Predsedníčka Výboru Cirkevnej Hudby od 1. nov 2006 – 15. jún 2007´

As. Mgr. Milan Jurík – účasť na konferenciách:
20.6.2007 - Stredoeuropské centrum pro misijní studia - Praha - Česka republika - konferecia 
- Potrebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a aktivně nerozvíjíme? -
prednesený referát: Historické pozadie a možnosti zahraničnej misie Evanjelickej cirkvi a.v. 
na Slovensku 
4.7. - 11.7.2007 - účasť na 41. International Ecumenical Seminar - Institute for Ecumenical 
Research, Gustave Klotz 8, Strasbourg, téma: Church - State relationships as a ecumenical 
issue 
25. - 26. 11.2007 - projekt VEGA, spoluriešiteľ, konferencia - Ordinácia žien v Evanjelickej 

cirkvi a.v. na Slovensku, prednesený referát - Ordinované ženy ako katechétky v 
evanjelických cirkevných školách 
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Členstvo vo výboroch a komisiách: 
- člen AS EBF UK, člen AS UK, člen predsedníctva AS UK 
- člen diakonickej komisie Ekumenickej rady cirkví v SR 
- člen výboru zahraničnej misie - do 01/2007 (výbor zrušený) 
- člen rady Stredoeurópskeho centra misijných studií, Praha 

odb. as. Mgr. Samuel Mišiak, PhD. – prednášková činnosť:
-   9.9.2007 prednáška o J.M. Hurbanovi na Liptovskej Sednici v rámci jubilejného roka

J. M. Hurbana v Liptovskom Mikuláši
    -    23. 9. 2007 prednáška o J. M. Hurbanovi na Kresťanskej Akadémii v Myjave ( za   
           účasti Dr. D. Čaploviča a ďalších prednášajúcich

- 5. 11. 2007 odborná prednáška k jubileu J.M. Hurbana a prezentácia dizertácie 
            Rozvíjanie aspektov viery vo výchove v rodine a NV v škole na SPK v Kalinove

- 5. 11. 2007  prednáška v Dome Matice slovenskej v Lučenci o J. M. Hurbanovi
- Prednáška na sympóziu o J.M. Hurbanovi 12.12. 2007 na EBF UK.

13. Knižnica
Po odchode Mgr. Jána Baďuru na dvojročný študijný pobyt v USA, kde si zvyšuje 
kvalifikáciu v odbore knihovníctvo, zostala knižnica na istý čas bez vedúceho. Od začiatku 
októbra bola zastupovaním vedúceho knižnice poverená ThDr. Monika Zaviš, PhD. 
V knižnici ďalej pracuje Oto Nečada a Carla Schick, ktorú nám na výpomoc pri katalogizácii 
anglických a nemeckých titulov vyslala ELCA. Od 1. novembra v knižnici pracujú aj dvaja 
študenti formou brigádnickej práce. Odborne knižnicu riadi prodekan pre vedu, prof. Filo. 

Knižničný fond našej fakultnej knižnice je aj naďalej v procese rekatalogizácie, ktorá 
prebieha popri plnom fungovaní knižnice. Rekatalogizácia je súčasťou budovania knižnično-
informačného systému a pozostáva z dvoch fáz. Jednak je to pridelenie novej signatúry podľa 
klasifikačného systému Kongresovej knižnice. Niekoľko klasifikačných manuálov zaobstarala 
a zakúpila americká strana zo svojich prostriedkov. Súčasný knizničný systém zohľadňuje 
tematickú oblasť danej publikácie a je bežne užívaným systémom v akademických 
knižniciach v USA.

Druhou časťou procesu je spolupodielanie sa na vytváraní súborného elektronického katalógu 
akademickej knižnice Univerzity Komenského. To obnáša zapísanie každej knižničnej 
jednotky do databázy súborného katalógu v bibliografickom formáte MARC21 pomocou 
softvérovej aplikácie Virtua/VTLS. Súčasne je to nevyhnutný krok, ktorý musí predchádzať 
spusteniu automatizovaných výpožičiek a elektronických žiadaniek. Týmto novým spôsobom 
je už spracovaných 16 774 exemplárov. Tento údaj je k 15.02.2007. 

Dôležitou úlohou knižnice zostáva popri katalogizácii predovšetkým dopĺňanie stavu o nové 
publikácie a periodiká. To je samozrejme spojené s veľkými finančnými nárokmi. 

14. Hospodárenie fakulty
V hospodárskom roku 2006 hospodárila fakulta s rozpočtom 17 mil. SKK a rok uzatvorila zo 
stratou 1,9 mil. SKK. Strata bola pokrytá z rezervných fondov. Predpokladaná strata na rok 
2007 bola pri tvorbe rozpočtu začiatkom roka 3,65 mil. SKK. Prehlbovanie hospodárskej 
straty sa v uplynulom roku podarilo zastaviť. K 31. októbru 2007 bola hospodárska strata 1,7 
mil. SKK a podľa odhadov by do uzatvorenia hospodárskeho roka nemala prekročiť 2,6 mil. 
SKK, čo je o 1 mil. SKK menej ako pôvodný predpoklad. Aj keď je fakulta v červených 
číslach, možno konštatovať pozitívny obrat. 
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Zlepšenie finančnej situácie fakulty je predmetom viacerých opatrení vedenia fakulty. Dôraz 
je na zvýšenie počtu študentov a zvýšenie ďalších ukazovateľov, podľa ktorých sa určuje 
výška dotačných prostriedkov. Ďalšími zdrojmi bude vytvorenie fakultnej nadácie 
a vytvorenie predpokladov na čerpanie zdrojov z Európskeho sociálneho fondu. 

Počas roku 2007 sa pracovníčky fakulty z ekonomických pracovísk zúčastňovali na 
školeniach práce s novým systémom Sofia, cez ktorý sa už v súčasnosti spracúva mzdová 
a personálna agenda. 

15. Správa budov
Budova, ktorú fakulta využíva na svoju činnosť je vo vlastníctve ECAV s malým vlastníckym 
podielom UK. Fakulta hradí ECAV stanovené nájomné. Správu budovy však vykonáva 
fakulta v súlade s príslušnými zákonmi a vyhláškami. V uplynulom roku prebehli všetky 
predpísané revízie. 

Výnimočnou udalosťou bolo poškodenie strechy budovy 19. januára 2007, keď vietor strhol 
približne 400 m2 krytiny. V dôsledku poškodenia strechy bolo potrebné predĺžiť skúškové 
obdobie. Vďaka odbornému a obetavému postupu technicko-hospodárskych pracovníkov sa 
však podarilo zabezpečiť opravu strechy tak, aby letný semester mohol začať v termíne. 
Menšia havária postihla budovu fakulty opakovane ešte v auguste, keď priamy zásah bleskom 
zničil poškodenie viacerých súčastí počítačovej siete. 

16. Správa majetku a pokladňa
V roku 2007 pracovisko správy majetku pracovalo už v novom systéme SAP. Vykonané 
inventarizácie v uplynulom období nezistili žiadne rozdiely. 

17. Integrovaný informačný a komunikačný systém
V roku 2007 došlo napriek zložitej finančnej situácii fakulty k udržaniu a dokonca rozšíreniu 
služieb informačných technológií na EBF UK.

Uvoľnili sa dve bývalé počítačové učebne, jedna pre doktorandov a druhá pre študijné 
oddelenie. Staré a nepoužiteľné počítače boli ekologicky zlikvidované. Po zásahu fakulty 
bleskom v auguste 2007 boli poškodené viaceré sieťové prvky a počítače (vrátane jedného z 
najdôležitejších serverov, ktorý bol obnovený z aktuálnej zálohy). Havarijná situácia sa riešila 
výmenou poškodených aktívnych sieťových prvkov (switche), pričom sa v záujme zvýšenia 
spoľahlivosti vykonala aj potrebná oprava a otestovanie kabeláže v celej budove fakulty.

Sieť bola kvôli zvýšeniu bezpečnosti počítačov zamestnancov EBF UK reštrukturalizovaná. 
Študentské počítače v knižnici boli presunuté do iného segmentu, a teda v prípade zavírenia či 
zneužitia nemôžu jednoduchým spôsobom ohroziť PC zamestnancov.

Rozšírili sa služby študentom. Na PC v knižnici, ktoré boli zakúpené minulý rok, bola v 
rámci zvýšenia pohodlia zrušená povinnosť prihlasovať sa menom a heslom (vedenie fakulty 
zabezpečí zabránenie zneužitiu inými spôsobmi), pribudlo zabezpečené vysokorýchlostné 
bezdrôtové pripojenie do internetu (ktoré z centrálneho rozvojového projektu zabezpečuje 
Rektorát UK) a pred knižnicu sa umiestnil počítač pripojený do internetu, ktorý je 
obyvateľom teologického domova k dispozícii 24 hodín denne. Počítače z miestnosti P4 je 
taktiež v pláne poskytnúť študentom na písanie textov v čase, keď neprebieha výučba. 
Podklady do Dekanskej správy za rok 2006 konštatovali: "Je manažérsky rozumné 
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rozhodnutie presadzovať moderný trend, kedy študenti budú mať vlastné počítače a fakulta 
poskytne infraštruktúru: pripojenie na internet a elektrickú sieť." Bolo by vhodné pokračovať 
v trende a investovať skôr do sieťovej infraštruktúry ako do samotných PC, ktoré sú pre 
koncových používateľov stále viac dostupné.

Od júla 2007 má fakulta novú webovú prezentáciu. Jej správcom sa stal Branislav Randa, 
poslucháč EBF UK, ktorý ju rozvíja po obsahovej aj grafickej stránke.

Mnohé univerzity vo svete majú tendenciu outsourcovať niektoré svoje činnosti, a to v 
záujme zníženia nákladov a zvýšenia kvality svojich služieb. EBF UK je v štádiu prechodu na 
Google Apps, riešenie pre e-mail a elektronickú spoluprácu. Fakulta takto ušetrí finančné 
prostriedky za každoročné obnovovanie licencie za poštový server a taktiež za výmenu tohoto 
počítača za novší, ktorá je už žiadúca a v prípade možnej budúcej havárie by bola nevyhnutná.

V záujme využitia optického vlákna, ktoré EBF UK pripája do internetu, máme v budúcnosti 
v pláne znížiť prevádzkové náklady fakulty spustením VoIP telefonovania (pomocou 
bežných telefónov). Toto riešenie koordinované univerzitou vyžaduje finančnú spoluúčasť 
EBF UK a bolo dočasne odložené. V budúcnosti bude potrebné vymeniť aj mnohé počítače na 
fakulte. Fakulta podáva rozvojové projekty, ktoré sú jeden z možných zdrojov 
spolufinancovania.

18. Internát – Teologický domov
Študenti EBF UK majú možnosť využívať ubytovacie zariadenie fakulty v budove na 
Bartókovej 8, ktoré je súčasťou budovy fakulty. Z hľadiska prevádzky je internát súčasťou 
fakulty a prevádzkové náklady sú súčasťou rozpočtu fakulty. V priestoroch internátu 
vykonáva Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku program duchovnej starostlivosti o študentov 
– Teologický domov. Cirkev túto prácu vykonáva prostredníctvom dvoch farárov –
spirituálov, ktorí sú zamestnancami cirkvi. V uplynulom období boli miesta spirituálov 
obsadené Mgr. Slávkou Danielovou a Mgr. Milanom Juríkom. 

Program teologického domov je významným doplnkom vyučovacieho procesu fakulty. Pod 
vedením spirituálov sa študenti schádzajú k pravidelným každodenným modlitebným 
stretnutiam ráno a večer. Spirituáli taktiež v spolupráci s pedagógmi fakulty a študentmi 
pripravujú pravidelné služby Božie vždy v stredu. Úlohou spirituálov je tiež duchovné 
vedenie a usmerňovanie študentov a pastorálna služba študentom. Pod vedením spirituálov 
študenti pripravujú rôzne spoločenské a duchovné podujatia, z ktorých najznámejšie je snáď 
Balecký večierok (26. novembra 2007). V rámci programu teologického domova vykonávajú 
študenti aj návštevy v cirkevných zboroch ECAV. Na pôde teologického domova pracuje 
študentská rozhlasová stanica LOGOS a tiež študentský spolok HURBAN. 

19. Poďakovania a záver
V závere správy chcem konštatovať, že fakulta napriek zložitej finančnej situácii v roku 2007 
dokázala vykonávať svoje základné poslanie. Za mimoriadne pozitívne považujem to, že sa 
podarilo vykonať aj kroky smerujúce k rozvoju fakulty, ako je príprava akreditácie nových 
študijných programov, spustenie fakultného internetového časopisu, nadviazanie kontaktov so 
novými zahraničnými partnermi a príprava zmlúv v rámci programu Erazmus. 

Tieto skutočnosti môžeme vnímať ako Božiu milosť, ktorá nás posilňuje k plneniu nášho 
poslania. S vedomím vďačnosti Pánu Bohu mi dovoľte, aby som na záver poďakoval všetkým 
spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na plnení úloh fakulty. Veľké dielo, ktoré fakulta za 
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minulý rok vykonala a ktoré sme si touto správou pripomenuli, by nebolo možné bez plného 
a obetavého nasadenia každého jedného spolupracovníka. Ak teraz menovite poďakujem 
niekoľkým, nie je to preto, že ich zásluhy sú väčšie, ale preto, že sa z rôznych dôvodov ich 
pôsobenie v určitých funkciách na fakulte skončilo. Chcem poďakovať môjmu predchodcovi 
prof. ThDr. Jurajovi Bándymu za vedenie fakulty v predchádzajúcom období od roku 2003; 
Ing. Annemarie Čablekovej, CSc. za dlhoročné pôsobenie vo funkcii tajomníčky; Mgr. 
Františkovi Ábelovi, PhD. za zodpovedné a dôsledné vykonávanie funkcie správcu budovy; a 
Ing. Bohumilovi Predmerskému za mnohoročné vedenie študijného oddelenia. Napokon mi 
dovoľte, aby som poďakoval mojim terajším najbližším spolupracovníkom, prodekanom, 
prof. Filovi a Dr. Ábelovi. 

Týmto ctenej akademickej obci túto správu predkladám so žiadosťou o jej prijatie. 

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
Dekan EBF UK

V Bratislave, 5. decembra 2007 

(Správa dekana bola prijatá na zasadnutí Akademickej obce dňa 5. decembra 2007.)


