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Správa dekana o činnosti EBF UK 
za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011 

„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím 

náukám. Lebo je výborné, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami. Tí, čo si podľa 

nich zariadili život, nemali z toho úžitku.“ Žid 13, 8 - 9 

Apoštol nás napomína: „Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám.“ Po grécky slovo 

„zavádzať“ znamená aj: „zmietať, pohadzovať“. Apoštol nás volá doslovne k tomu, aby sme sa 

v živote nenechali pohadzovať ako suchý list, ktorý vietor veje sem a tam. To platí hlavne 

v duchovnej oblasti, tu sa nám totiž často rozmanité a cudzie náuky zdajú múdrejšie, krajšie, 

zaujímavšie, živšie, nasledovaniahodnejšie. Ako kresťania však máme istotu a pevný základ: presne 

tak, ako to opisuje to druhé sloveso, keď hovorí o posilňovaní srdca milosťou. „Posilňovať“ po 

grécky znamená „opevniť, zakotviť, pevne postaviť“. To, čo sme vo viere prijali nám dáva poznanie, 

istotu, pevný základ a opevnenie v dobách útokov vetra. 

Tým základom je milosť, ako hovorí apoštol: „Lebo je výborné, keď sa srdce posilňuje milosťou“. 

Ako môže apoštol povedať, že milosť Božia je výborná? Práve preto, lebo je Božia - lebo milosť 

Božia nie je mŕtvy obraz na stene, ani premenlivý obraz filmového plátna, ale moc, ktorou pôsobí 

Pán Boh v živote človeka. 

Nová Zmluva je plná miest, kde sa o milosti hovorí ako prejavujúcej sa v rozmanitých charizmách, 

duchovných silách – v poznaní Boha, moci Božej, slávy Božej. Lebo je výborné, keď sa srdce 

posilňuje milosťou a nie napr. pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitku. 

Dnes by sme mohli pod to slovo pokrm zahrnúť aj tie stavy, keď sa človek stáva konzumentom 

mediálneho sveta. Myslím si, že je viac než jasné: kto si život zariaďuje podľa pokrmov 

a pominuteľných vecí, ten veľa úžitku z toho nakoniec nebude mať.  

Úžitok má človek z duchovnej Božej sily, ktorá mu v pravde pomáha žiť pokojný a spokojný, no 

i činorodý život. 

Apoštol nehovorí o Božej milosti, ako tej pevnosti do života len v teórii, na papieri. V 8. verši 

celkom jasne zvestuje, čo je základom všetkej istoty milosti a všetkých dobrých darov pre človeka: 

„Ježiš Kristus, ten istý včera i dnes i naveky.“ O čo sa zachytí človek šmýkajúci sa na šikmej ploche 

hriechu? Čo mu pomôže ustáť v živote bez blúdenia v rozmanitých a cudzích náukách: Ježiš Kristus 

– ten istý, včera, dnes i na veky! 

Pokoj, ktorý nachádzame v Pánovi Ježišovi je pravým pokojom: „Boh pokoja však, ktorý vzkriesil 

z mŕtvych Pastiera oviec, nášho Pána Ježiša Krista, nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré.“  

V tomto duchu chceme teda bilancovať rok 2011 na pôde EBF UK. Všetko dobré, čo sme prijali, 

bolo vďaka Božej milosti. Je dôležité za to ďakovať. Treba ďakovať za všetkých, ktorí poctivo 

pracovali a priložili ruku k dielu. Ale aj to bolo možné len vďaka Pánovi Ježišovi, o ktorom platí, že 

On je ten istý, včera dnes i naveky. To, že sme mohli obstáť i v ťažších chvíľach, i našich prácach. 

Osobitne to platí i preto, že rok 2011 bol rokom volebným. Vďaka platí odchádzajúcemu vedeniu 

fakulty, dekanovi i prodekanom. Zároveň si uvedomujeme, že bez Pána Ježiša Krista by i všetky 

snahy nového vedenia boli pominuteľným ľudským snažením. On je ten, kto dáva cirkvi i fakulte 

trvácnosť i budúcnosť.  

Pozrime na teda jednotlivé oblasti práce na pôde EBF UK v roku 2011 podľa podkladov 

predložených spolupracovníkmi fakulty za jednotlivé oblasti.  
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1. Študijné programy a študenti 
EBF UK je súčasťou Univerzity Komenského, najlepšej univerzity na Slovensku a EBF UK 

je najlepšou teologickou fakultou na Slovensku. V hodnotení ARRA obsadila po tretí krát za sebou 

prvé miesto spomedzi siedmich teologických fakúlt na Slovensku.  

EBF v procese akreditácie získala práva na uskutočňovanie celkovo 9 programov vo všetkých 

troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2010/11 prijímala študentov do 

všetkých programov a celkový prehľad študijných programov, na ktoré má fakulta priznané práva je 

nasledovný: 

  

- evanjelická teológia (spojené päťročné magisterské štúdium) 

- učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s učiteľstvom slovenčiny, nemčiny, 

angličtiny alebo francúzštiny (bakalársky a magisterský stupeň), program uskutočňuje 

fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK,  

- 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) 

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

1.1. Študenti 

Záujem o štúdium na EBF UK v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia 

vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo na akademický rok 2011/2012 na fakultu 63. 

Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 60 prijatých. Do prvého roka štúdia sa zapísalo 48. 

Zápisy prebehli tradične počas druhého septembrového týždňa. 

V bakalárskom štúdiu bolo registrovaných 21 prihlášok, počet prijatých 21, z nich bolo 12 

zapísaných do 1. roka štúdia.   

V magisterskom štúdiu bolo registrovaných 37 prihlášok, počet prijatých 37, z nich sa zapísali 

do 1. roka štúdia 33. 

V doktorandskom štúdiu bolo registrovaných 5 prihlášok, počet zúčastnených na prijímacích 

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

 

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka sa uskutočnila v aule UK dňa 5. 10. o 9.00 hod.  

 

Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých a zapísaných 

študentov do 1. roka štúdia za fakultu v roku 2011 sú uvedené v tabuľkách č. 1 a č. 2. 

 
Tabuľka č. 1 Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2011 

Fakulta Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 
Počet  

žiadostí*  
Počet zapísaných 

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

EBF UK 14 7 21 - - - 14 7 21 0 7 5 12 

         * žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 
Tabuľka č. 2 Prehľad prijímacieho konania v magisterskom a doktorskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2011 

Fakulta Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 
Počet 

žiadostí * 
Počet zapísaných 

forma Denné ext. spolu denné ext. spolu denné ext. spolu Spolu denné ext. spolu 

EBF UK 29 8 37 - - - 29 8 37 0 26 7 33 

       * žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

 



5 

 

Celkový počet študentov na EBF UK v roku 2011 vyjadruje Tabuľka č. 3 

  
Tabuľka č. 3 Počty študentov vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2011 

Fakulta Spolu 

Bc. Mgr.  
Samoplatci -  

Bc., Mgr.  
PhD. 

denné 
ext. 

Denné 
ext. denné ext. 

denné 
ext. 

SR zahr. SR zahr. SR zahr. 

EBF UK 165 36 2 16 80 9 11 0 0 6 1 4 

 

Tabuľka č. 4 Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2011 

Fakulta Bakalársky Magisterský  Doktorandský 

EBF UK 54 100 11 

 
Tabuľka č. 5 Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojených stupňoch štúdia na EBF UK  v r. 

2011 

Fakulta 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

Spolu 
1. stupeň 2. + spojený stupeň spolu 1. stupeň 2. + spojený stupeň spolu 

EBF  UK 38 89 127 16 11 27 154 

   

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2011 je uvedený v tabuľke č. 6. 
 

Tabuľka č. 6 Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2011 

Fakulta 
Počet študentov v 1., 2. a 3. 

stupni  VŠ vzdelávania 

Priemerný evidenčný počet VŠ učiteľov za rok 

2010 (vo fyzických osobách) 

Počet študentov na 

jedného učiteľa 

EBF UK 165 18,4  10,38 

 

V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK študovalo spolu 165 študentov. Vývoj počtu 

novozapísaných študentov ukazuje nasledujúci graf za roky 2009 – 2010 – 2011. 
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Pre nízky počet uchádzačov o štúdium oproti stanovenému očakávanému počtu dekan EBF 

UK rozhodol (napriek propagácii štúdia v periodikách), že prijímacie pohovory na štúdium, 

plánované na 8. 6. sa nebudú konať. V júli bol v Posli spod Tatier publikovaný oznam o druhom kole 

podávania prihlášok na štúdium. Plánované druhé kolo prijímacích pohovorov 7. septembra sa 

rovnako pre nízky počet prihlášok neuskutočnilo.  

S cieľom propagácie štúdia na EBF UK fakulta vydala sériu 12 plagátov s portrétmi 

študentov a pedagógov s nadpisom: Príď to zažiť! – Teológia nie je strata času... Vďaka pomoci 

Eriky Valko – Krišťákovej sa podarilo plagáty distribuovať poštou, alebo cez študentov na 120 miest 

v cirkevných zboroch, na cirkevných školách doma i v zahraničí.  

Slávnostný začiatok Akademického roka pripadol na 19. septembra 2011.  

1.2. Absolventi štúdia 

Vysokoškolské štúdium na EBF UK v roku 2011 ukončilo 54 absolventov všetkých stupňov 

vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získalo 45 a titul „bakalár“ 9 absolventov, 

akademický titul „philosophiae doctor“ 0  absolventov. Z tohto počtu skončilo 14 absolventov 

s vyznamenaním. 

Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium prekračuje možnosti 

fakulty dané výškou finančných prostriedkov na štipendiá pre doktorandov dennej formy štúdia, 

ktoré poskytuje MŠ SR.  

Za vynikajúcu diplomovú prácu bola 1 študentovi udelená Akademická pochvala dekana UK 

spojená s priznaním motivačného štipendia vo výške 200 eur (M. Nicák).  

Akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého 

štúdia absolventovi univerzity bola udelená 2 študentom. 

Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s priznaním motivačného štipendia 

bola priznaná 1 študentke (R. Ábelová). 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bola 1 študentke EBF UK (A. Keťková) 

udelená Akademická pochvala rektora za vzornú reprezentáciu univerzity doma i v zahraničí spojená 

s priznaním motivačného štipendia. 

 

Prehľad o počtoch absolventov, ktorí v r. 2011 ukončili štúdium a bol im odovzdaný diplom, 

je uvedený v tabuľke č. 9. 

 
Tabuľka č. 9 Absolventi EBF UK v r. 2011 

 Denné Externé Zahr. Spolu 

Bc.  4 5 0 9 

Mgr.  27 15 3 45 

PhD. 0 0 0 0 

 

1.3. Doktorandské štúdium 

Na doktorandské štúdium bolo k 30. 9. 2011 zapísaných 13 študentov (z toho štyria študenti 

v externej forme štúdia).  

Prijímacie pohovory prebehli 29. júna. Uchádzačka Z. Vondrová sa odvolala voči 

prijímaciemu konaniu s výhradou nesprávneho výpočtu priemeru za Mgr. štúdium. Jej námietka bola 

opodstatnená vzhľadom na nepresnú formuláciu podmienok pre prijatie. Druhé kolo prijímacích 

pohovorov bolo stanovené na 24. 8. 2011. 

V akademickom roku 2011 / 2012 boli prijatí 3 noví doktorandi menovite:  Mgr. Adriána 

Biela, Mgr. Eva Oslíková, Mgr. Marián Paľaga (z toho jedna študentka v externej forme štúdia), 

ktorí sa zapísali 2. 9. 2011. 
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Celkove fakulta eviduje k 30.  9.  2011 16 doktorandov (z toho päť doktoradov v externej 

forme štúdia). 

Podľa katedier je rozdelenie doktorandov nasledovné: 

Katedra Starej zmluvy – Mgr. Katarína Šoltésová, Mgr. Anna Moncoľová, 

Katedra Novej zmluvy – žiaden doktorand, 

Katedra systematickej teológie a dejín – Mgr. Adriána Biela, Mgr. Ján Badura, Mgr. Anna-Maria-

Benkova, Mgr. Michal Devečka (prerušené štúdium), Mgr. Michaela Pogányová,  

Katedra praktickej teológie – Mgr. Anna Belanji (prerušené štúdium), Mgr. Eva Oslíková, Mgr. 

Marián Paľaga (prerušené štúdium), Mgr. Richard Schőn, Mgr. Slavomír Sabol, Ing. Mgr. Slavomír 

Slávik, ThDr. Magdaléna Ševčíková,  

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

(prerušené štúdium) 

Tabuľka ukazuje počty PhD. študentov v rokoch 2009 – 2011 

 

 

PhD. 
denné 

PhD.ext. 
PhD. 
chlapci 

PhD. 
dievčatá 

PhD. SR 
PhD. 
zahr. 

PhD. 
spolu 

2009 8 9 10 7 17 0 17 

2010 9 2 7 4 10 1 11 

2011 7 4 4 7 11 0 11 

1.4. Zahraničné vzťahy 

V akademickom roku 2011/12 sa na vysokoškolské štúdium na našej fakulte zapísalo 11 

študentov zo zahraničia, zo Srbska (7), Slovinska (1), Rumunska (1) a z Českej republiky (2).  

V zahraničí v akademickom roku 2010/2011, v zimnom semestri, v rámci programu 

ERAZMUS boli dvaja študenti na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej  v Prahe 

(Jurenková Katarína, Martonová Lucia), jeden študent na Georg - August - Universität Göttingen 

v Nemecku (Marián Paľaga) a dvaja študenti na MF Norwegian School of Theology v Nórsku 

(Tatiana Šmálová, Daniel Beňuch). V letnom semestri v rámci programu ERAZMUS nevycestoval 

do zahraničia žiadny študent. Využívanie programu ERAZMUS je stále slabou stránkou našej 

fakulty, aj napriek úsiliu vedenia a viacerým uzatvoreným bilaterálnym zmluvám máme stále 

problém motivovať študentov k využívaniu tohto nástroja. Oproti minulému akademickému roku 

sme však zaznamenali mierny nárast záujemcov. 

V roku 2011 úspešne ukončilo štúdium na našej fakulte 54 študentov I. a II. stupňa 

vysokoškolského štúdia, z toho 3 študenti  v spojenom študijnom programe evanjelická teológia a 4 

študenti v magisterskom študijnom programe evanjelická teológia so zameraním na riadenie 

sociálnej pomoci úspešne ukončili svoje štúdium v náhradnom augustovom termíne, čo je spolu o 5 

viac ako v predchádzajúcom roku. V dobiehajúcom študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdeláva-

cích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a náboženská výchova ukončila štúdium 1 študentka. 

V magisterskom študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s anglickým ja-

zykom a literatúrou ukončila štúdium 1 študentka. V programe bakalárskeho štúdia evanjelická 

teológia so zameraním na sociálnu pomoc absolvovalo 8 študentov, čo je o 3 viac ako v predchádza-

júcom roku. V bakalárskom študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii so 

slovenským jazykom a literatúrou ukončila štúdium 1 študentka. Taktiež po druhýkrát úspešne ukon-

čili štúdium aj 27 študenti magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním na 

riadenie sociálnej pomoci, čo je o 24 študentov viac ako v minulom akademickom roku.  
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Spomenúť treba i rozvoj študijných pobytov, ktoré boli financované iným ako Erazmus 

programom, konkrétne pobyt dvoch študentov na Husovej teologickej fakulte UK cez CEPUS 

program (S. Jezný, M. Kováč). Za úspech možno považovať i získanie doktorandského štipendia 

absolventom našej fakulty M. Nicákom na ev. teologickej fakulte v Goettingene, SRN. 

Slávnostná promócia bola 20. júla 2011  v aule UK. Promócii predsedal prorektor UK pre 

zahraničné vzťahy:  doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 

 

2. Rigorózne konania  
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na EBF UK vykonávajú podľa ustanovení 

§ 53 ods. 8 a 9, § 63 a § 109 ods. 4 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. VR EBF UK novelizovala Zásady rigorózneho konania určuje vnútorný predpis 

č. 2/2007 dňa 14. 10. 2011. 

Tento krok spresňuje postup pri rigoróznych konaniach a zjednocuje rozsah požiadaviek na 

účastníkov konania. Zároveň otvára rigorózne konanie príbuzným odborom a zjednodušuje proces 

podávania prihlášok.  

Rigorózne skúšky absolvovali 1. 2. Mgr. Juríková, 4.2. Mgr. Švehla, Mgr. Krivuš, Mgr. 

Bosáková, opakovaný termín rigoróznej skúšky Mgr. Juríková 26. 5. 2011.  

 

Na rigorózne konanie boli v akademickom roku 2010/2011 prijatí celkovo 2 uchádzači: 
Mgr. Miriam Prášilová,  

Mgr. Janka Miháliková.  

Obe uchádzačky sú absolventky našej fakulty v študijnom programe evanjelická teológia. 

Rigorózne konanie ukončili úspešne v  roku 2011 celkovo 4 absolventi. 

 

3. Habilitačné konania 
V roku 2011 nebolo na fakulte začaté žiadne habilitačné konanie. Napriek tomu možno 

konštatovať, že väčšina odborných asistentov fakulty intenzívne pracuje na plnení habilitačných 

kritérií a možno očakávať, že v roku 2012 bude predložená aspoň jedna žiadosť o začatie 

habilitačného konania. Habilitácie a Inaugurácie patria zo strategického hľadiska k najdôležitejším 

úlohám fakulty. Kritériá sa sprísňujú a fakulta sa blíži k novej akreditácii. 

 

4. Vedecká rada fakulty 
Vedecká rada fakulty rokuje a rozhoduje o veciach, v ktorých má kompetencie v zmysle 

zákona o vysokých školách a v zmysle štatútu EBF UK. 

V roku 2011 sa VR EBF UK zišla na piatich zasadnutiach (25. februára, 15. apríla, 27. mája, 

14. októbra, 16. decembra).  

Vedecká rada pracovala do mája 2011 v tomto zložení: 

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. (predseda, z titulu funkcie dekana) a členovia: 

Prof. ThDr. Juraj Bándy, Prof. ThDr. Július Filo (z titulu funkcie prodekana), Doc. Mgr. art. Anna 

Predmerská, Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., Mgr. František Ábel, PhD. (z titulu funkcie 

prodekana), Mgr. Ľubomír Batka, PhD., ThDr. Dávid Benka, PhD., PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, 

PhD.,odborníci z praxe: PhDr. Miloš Klátik, PhD., Ing. Ján Huba, riaditeľ Diakonie ECAV, Doc. 

PhDr. Eva Tkáčiková, CSc., Doc. Ing. Helena Nízka, PhD., Doc. ThDr. Ján Grešo 

 

Neskôr došlo k nasledovným zmenám: 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD. (predseda, z titulu funkcie dekana od 10. 5. 2011) 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD. (nový člen od 25. 5. 2011) 
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ThDr. Dávid Benka, PhD. (z titulu funkcie prodekana od 1. 6. 2011) 

Mgr. Milan Jurík, PhD. ( nový člen z titulu funkcie prodekana od 1. 6. 2011) 

 

Listom č. j. 613/2011 zo dňa 4. 10. 2011 dr. Batka, dekan fakulty sa obrátil na Akademický 

senát EBF UK  s prosbou o prijatie návrhu na ustanovenie za člena Vedeckej rady  EBF UK  Mgr. 

Ondreja Prostredníka, PhD. Akademický senát EBF UK na svojom zasadnutí dňa 6. 10. 2011, bod 8 

dekanom navrhnutého člena Mgr. Ondreja Prostredníka, PhD. za člena Vedeckej rady EBF UK 

neschválil. 

Listom č. j. 343/2011 zo dňa 8. 6. 2011 z dôvodu vysokého veku a súčasných cirkevných 

povinnosti požiadal o uvoľnenie z členstva vo Vedeckej rade EBF UK  doc. ThDr. Ján Grešo. Jeho 

žiadosti dekan fakulty vyhovel, a poďakoval mu za odovzdanú a poctivú prácu, ktorú vykonal pre 

fakultu vo Vedeckej rade EBF. 

 Okrem tradičných bodov programu, ktoré predpisuje Štatút EBF UK sa VR EBF UK 

venovala nasledovným dôležitým témam: Úprava Vnútorného predpisu o doktorandskom štúdiu, 

Úprava smernice o rigoróznom konaní, Kvalifikačné vzdelávanie na EBF UK pre učiteľov 

náboženstva,  prerokovanie kritérií pre habilitačné konanie, schválenie IŠP pre doktorandov, Edičný 

zámer – séria monografií k dogmatickým topoi, rozložená na viaceré roky.      

 

5. Vedenie fakulty 
Vedenie fakulty tvoria dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomníčka 

fakulty.  Vedenie sa schádza na pracovných poradách v priemere raz do mesiaca a v prípade potreby 

aj k mimoriadnym operatívnym poradám. Popri úlohách spojených s bežným riadením fakulty bola 

obsahom porád predovšetkým príprava a realizácia organizačných zmien a organizačného poriadku 

fakulty.  

 

Stretnutia nového Vedenia fakulty prebehli priemerne raz za mesiac, konkrétne v dňoch: 10. 

5., 08. 06., 20. 06., 21. 07., 30. 08., 20. 09.,  23. 09., 14. 10., 14. 12.  

 

K najdôležitejším rozhodnutiam, ktoré boli prerokované a pripravené na realizáciu patria tieto 

rozhodnutia: V septembri 2011 vedenie fakulty pripravilo návrh úprav osobných príplatkov na 

všetkých úsekoch fakulty od 1. októbra 2011. Hlavnú zásadu na určenie osobného príplatku určilo 

vedenie prínos k tvorbe rozpočtu fakulty: pedagogickou, vedeckou, grantovou, resp. inou aktivitou. 

Vedenie súčasne prijalo zásadu, že osobný príplatok nesmie prekročiť 50 percent základného platu. 

Takto došlo k znižovaniu osobných príplatkov u THP zamestnancov. Pri veľkej väčšine pedagógov 

žiadne osobné ohodnotenia neboli. Zámerom vedenia je ale stabilizovať a stimulovať špičkových 

a excelentných tvorivých pracovníkov fakulty aj týmto spôsobom. Porada k tomuto kroku so 

zamestnancami fakulty sa uskutočnila 28. 9. 

Organizačné zmeny a zmena organizačného poriadku fakulty v roku 2010 viedli k ukončeniu 

služieb na vrátnici. Nové vedenie však vzhľadom na bezpečnosť študentov v TD a kontrolu pohybu 

v budove počas dňa pristúpilo k zabezpečeniu chodu vrátnice v 24-hodinovom režime. 

Vedenie sa zaoberalo aj otázkou stavu kuchyne a nájomnej zmluvy s firmou Big – 

stravovanie. Za problém považuje hygienický stav priestoru kuchyne, kvalitu jedla a dohodnuté 

podmienky prenájmu. Od 1. 1. 2012 pristúpilo k zvýšeniu nájmu za domovnícky byt. Zmluva 

o nájme jedálne skončí 31. 12. 2012.  

 

6. Pedagógovia  
Stav vysokoškolských učiteľov k 31. decembru 2011 napĺňalo 20 fyzických osôb, z toho 6 

žien, v súhrnnom prepočte 14,98 pracovných úväzkov. Na fakulte pracoval jeden výskumný 
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pracovník na 100% pracovný úväzok. Po znížení počtu fyzických osôb o 2 a súčtu pracovných 

úväzkov o 1,5 v dôsledku organizačných zmien, ktoré boli vykonané v roku 2010, zostal počet 

fyzických osôb a súčet úväzkov vysokoškolských učiteľov v roku 2011 nezmenený oproti roku 2010, 

čo považujeme za tendenciu zaznamenávajúcu stabilizáciu v stave vysokoškolských učiteľov. 

Porovnanie medzi rokmi 2009 a 2011 v dvoch parametroch: počet vysokoškolských učiteľov 

a výkon fakulty vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti (podľa hodnotenia ARRA) poukazuje 

na to, že fakulta zachováva, navyše zlepšuje svoje výkonnostné ukazovatele pri menšom počte 

vysokoškolských učiteľov. Pripomíname, že v roku 2009 na fakulte pracovalo v pozícii 

vysokoškolských učiteľov 23 fyzických osôb v celkovom súčte úväzkov 17,46.  

 

Na fakulte k uvedenému dátumu pôsobili dvaja profesori (Bándy, Filo), traja docenti 

(Horňanová, Gažík, Predmerská), jedenásť odborní asistenti (Ábel, Alberty, Batka, Benka D., Benka 

J, Hajský – na rodičovskej dovolenke od 30. 11. 2010 do 15. 9. 2012, Hanus, Jurík, Klátik, 

Prostredník, Zaviš), dve asistentky (Feketeová, Juríková,) a jedna lektorka anglického jazyka 

(Vollbrecht).   

 

Priemerný vek profesorov je 60,01 rokov, docentov 50,65 rokov, odborných asistentov 43,03 

rokov a asistentov 46,07 rokov. 

 

7. Vyučovací proces 
Interní a externí pedagógovia v oboch semestroch sledovaného obdobia zabezpečovali 

vyučovanie v súlade s akreditačnými spismi a schváleným rozpisom predmetov, ktorý je zverejnený 

v ročenke fakulty. Obsah vyučovania sa v jednotlivých programoch člení podľa katedier, ktorých má 

podľa starej organizačnej štruktúry fakulta šesť:  

Katedra Starej zmluvy – vedúci Prof. ThDr. Juraj Bándy,  

Katedra Novej zmluvy – vedením katedry poverený Mgr. František Ábel, PhD.  

Katedra systematickej teológie a dejín – vedením katedry poverený Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

Katedra praktickej teológie – vedúci Prof. ThDr. Július Filo. 

Inštitút kontextuálnej teológie – vedie prodekan pre vedu 

Inštitút cirkevnej hudby – vedením poverená Doc. Mgr. art. Anna Predmerská 

 

V rámci vnútrouniverzitnej mobility v roku 2011 vyučovali kurzy na Filozofickej fakulte UK 

Prof. ThDr. Juraj Bándy, PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 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. Pedagogické úlohy sú vzhľadom na akreditovaný obsah jednotlivých štu-

dijných programov zabezpečené v dostačujúcej miere. V akademickom roku 2010/11 a 2011/2012 sa 

pedagogický proces na fakulte riadil podľa odporúčaných študijných plánov. 

 

8. Veda a výskum 
Pôsobenie fakulty v oblasti vedy a výskumu sa aj v uplynulom roku odvíjalo od interného 

projektu vedeckej a výskumnej činnosti, ktorý na návrh prodekana pre vedu schválila vedecká rada 

fakulty. Súčasťou plánu, ktorý navrhli jednotlivé katedry bola predovšetkým autorská práca na 

publikáciách a príprava grantových žiadostí.  

 

Merateľným výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti fakulty sú predovšetkým publikačné 

výstupy. Popri počte študentov má výkon fakulty v tejto oblasti priamy vplyv na výšku finančnej 
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dotácie, ktorú fakulta získava z Ministerstva školstva. Uvádzam päť najvýznamnejších prác za rok 

2011 (Práce sú zoradené abecedne podľa autorov, následne abecedne podľa názvu): 

 
Ábel, František: Paradoxy apoštola Pavla In: Univerzalizmus a prekonávanie náboženských rozdielov v 

Pavlových textoch. – Bratislava : Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011. – S. 

93-121. – ISBN 978-80-223-3102-9 

 

Ábel, František: Vzťah Markovho evanjelia k Pavlovskej tradícii zvestovania Krista a jeho implikácie In: 

Textový, exegetický a teologický výskum evanjelia podľa Marka. – Bratislava : Rímskokatolícka 

cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2011. – S. 38-75. – ISBN 978-80-88696-61-2 

 

Ábel, František: Z Galiley do Galiley: univerzalizmus spásy v kontexte Jn 1 – 4. – 1. vyd. – Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2011. – s. 268. – ISBN 978-80-223-3119-7 

 

Bándy, Juraj: Exegéza knihy proroka Micheáša. – 1. vyd. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. – 

s. 123. – ISBN 978-80-223-2982-8 

 

Prostredník, Ondrej: Podobenstvo o tele a zbierka pre Jeruzalem ako model vzťahu odlišných skupín u 

apoštola Pavla. In: Univerzalizmus a prekonávanie náboženských rozdielov v Pavlových textoch. – 

Bratislava : Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011. – S.52-72. – ISBN 978-

80-223-3102-9 

 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 97 – vrátane čiastočných): 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (12) 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (9) 

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (2) 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (21) 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) 

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné (2) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (13) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (2) 

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

GHG Práce zverejnené na internete (1) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (20) 

 

Štatistika ohlasov (4): 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (3) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (1) 
  

Nasledujúca tabuľka ukazuje porovnanie publikačných výstupov fakulty za posledné štyri 

roky v kategóriách, ktoré sleduje pri hodnotení výkonu fakulty Ministerstvo školstva SR. 

 

Kategória 2007 2008 2009 2010 
      
2011 

Skupina A1 1 0 2 0 
 

5 

Skupina A2 2 7 6 6 
 

8 
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Skupina B 0 1 0 0 
 

1 

Skupina C 42 75 54 70 
 

41 

Spolu 45 83 62 76 
 

55 

  

Z prehľadu vyplýva pozitívny nárast publikácií v kategóriách, ktoré sa bonifikujú najviac: kategórie 

A1, A2 a B. Kategória C má podľa poslednej úpravy ministerskej metodiky na výšku koeficientu 

výkonu vo vede len dielčí význam. Z toho potom vyplýva pokles v tejto kategórii – niektoré 

kategórie podľa EVIPUB na úrovni B sa nepočítajú do výkonu vo vede. (Za publikácie vedeckého 

charakteru sa na účely rozpisu dotácií v roku 2011 považujú publikácie v skupine A1 a B, a zo 

skupiny C publikácie s nasledujúcimi kódmi: ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, 

AFF, AFG, AFH.) Tieto publikácie boli teda v predchádzajúcej tabuľke zaradené medzi „Iné“ 

s výsledným počtom 24. Oproti roku 2010, kde sa  najvyššie bonifikovanej kategórii A1, vedecké 

monografie a štúdie s charakterom vedeckej monografie, neobjavila ani jedna publikácia sa výkon 

fakulty výrazne zlepšil. Dvaja pracovníci zaradený na IKT zaznamenali skoro tridsaťpercentný 

podiel na všetkých publikáciách fakulty. Toto hodnotím pozitívne a existenciu inštitútu možno 

považovať za opodstatnenú.  

 

Ďalším významným ukazovateľom výkonu fakulty vo vede a výskume je grantová úspešnosť 

fakulty. Z dvoch VEGA grantov podaných v roku 2010 získal na rok 2011 financovanie VEGA 

grant:  

 

Katedra Novej zmluvy: 

„Corpus Paulinum ako paradigma medzináboženského dialógu v multikulturálnej spoločnosti“, kde 

vedúcim je dr. František Ábel.  

  

Katedra Starej zmluvy: 

VEGA  - „Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu.“ -  hlavný 

riešiteľ doc. Horňanová, 

 

Opätovne bol podaný VEGA grant: 

Inštitút kontextuálnej teológie: „Možnosti jednotného postoja evanjelickej etiky v otázke 

interrupcií“  - hlavný riešiteľ dr. Ľ. Batka, spoluriešitelia (dr. Neština, dr. Zaviš). 

 

Fakulta bola v roku 2011 tiež spoluorganizátorom vedeckých a odborných podujatí 

medzinárodného charakteru: EBF UK sa podieľa spolu s 25 Vzdelávacími inštitúciami vo svete na 

výskumnom programe: „Kresťanské svetové spoločenstvo a studená vojna“. V tejto súvislosti bola 

EBF UK hostiteľom medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. – 8. septembra 2011. 

Medzi tieto podujatia možno zaradiť aj tradičnú Letnú teologickú akadémiu, ktorá sa v tomto 

roku konala 4. – 8. júla a na jej obsahovom a organizačnom zabezpečení sa podieľal Ľ. Batka. Téma 

tohtoročnej akadémie znela  Emerging Christianity in a Post – Modern Age a prednášky viedol prof. 

Anthony Cook, z katedry PT na Concordia Seminary St. Louis, USA. Akadémie sa zúčastnilo 10 

študentov. Seminár sa zameral hlavne na rozdiely v modernej a post – modernej spoločnosti a na 

dopad technológií na cirkev a spoločnosť. 

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

fakulta v roku 2011 zorganizovala 2: Kjell Olav Sannes, z Menighets fakultet Oslo v Nórsku. Prvá sa 

zamerala na otázku teológie prosperity a jej kritické zhodnotenie. Druhá sa zamerala na chápanie 

uzdravovania v evanjelickej cirkvi a z pozície evanjelickej teológie. 
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Nasledujúci prehľad podáva podrobnejšie aktivity a výsledky v oblasti vedy a výskumu podľa 

katedier a jednotlivých pedagógov na základe nimi predložených správ: 

 

Katedra Starej zmluvy 

Prof. ThDr. Juraj Bándy 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy  

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo) 1 Michaela Pogányová 

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo) 2 Michaela Pogányová, A. Biela 

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)    

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista)   

rigorózne konania – konzultant 1 Eva Juríková 

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 2 

Exegéza proroka Micháša AAB, Problém utrpenia nevinného v 

Knihe Jób AFD 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx)   

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx)  2 

Recenzia knihy Horňanová: Prorok Eliáš EDI, spoluzostavovateľ 

zborníka Božia prozreteľnosť a zlo vo svete FAI  

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ     

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ   Kumránske zvitky 

vyžiadané prednášky 2 

Starozmluvné základy medziľudských vzťahov  19. septembra 

2011 Berekfüdő (Maďarsko);  Dishagion a lev na strážnici 20. 

októbra 2011 Bratislava 

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku   

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach 5 

Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, člen predsedníctva 

SOMEF, člen vedenia LEKKJ, člen rady APVV,  člen VR EBF 

UK, člen VR Reformovanej teologickej fakulty UJS 

iné významné výkony vo vede 

a výskume   

Pravidelné príspevky v televíznej relácii "Orientácie" o 

starozmluvných knihách spolu 11 vroku 2011); zúčastnil som sa 

besedy "Hľadanie dokonalého jazyka" poriadanej Univerzitnou 

knižnicou dňa 18. januára 2011; uverejnili mi dve kázne v 

internetovom časopise Göttingenskej univerzity. 

 

Doc. ThDr. Sidonia Horňanová 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy  

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo) 4 

Mgr. K.Šoltésová „Zástupné utrpenie v SZ v nekultovom 

kontexte“ Anna Moncoľová „Dávidovo mesto vo svetle 

súčasného archeologického výskumu“ Ján Baďura „teologicko – 

etické princípy v dokumentoch luteranizmu“ Anna Maria 

Benkova „Lutherovo učenie o dvoch ríšach“ 

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo) 4 

Mgr. K.Šoltésová, Mgr. Anna Moncoľová, Mgr. Ján Badura, 

Mgr., Anna Mária-Benková 

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)    

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista)    
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rigorózne konania – konzultant    

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 3 

ADF „Božia prozreteľnosť a zlo podľa starozmluvných, 

pseudoepigrafických a kumránskych spisov“. ADF „Mojžišova 

príhovorná modlitba v Ex 32.“ ACB „Exegéza SZ: Prorok Eliáš“.  

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx) 7 

BDF Cyklus výkladov ku Knihe Jeremiáš pre EPST a 2x BEF 

„Narodený zhora“ a „Darina Bancíková“ 

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx) 1 

FAI – redakčná a zostavovateľské práce na zborníku „Božia 

prozreteľnosť a zlo vo svete“ 

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ 1 

 VEGA 1/0369/11 projekt "Kumránske zvitky v kontexte 

intertestamentárneho judaizmu "  

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ    

vyžiadané prednášky    

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku 2 

13. 04. Medzinárodná konferencia KBS ZCU v Plzni „Islam and 

Europe“ a 22. 8. Konferencia ECAV na Slovensku pri 60. Výročí 

ordinácie žien „Aspekty radosti v Písme a v živote kresťana. 

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach 2 

členka VR EBF UK, členka komisie VEGA, členka 

celoslovenskej odbornej komisie Biblickej olympiády z evanj. 

Náboženstva náboženskej výchovy.  

iné významné výkony vo vede 

a výskume 1 

Organizácia česko – slovenského vedeckého sympózia 

„Kumránske zvitky v kontexte intertestamentárneho judaizmu". 

20. 10. 2011 na EBF UK 

 

odb. as. ThDr. Dávid Benka, PhD. 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy  

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo)    

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo)    

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)    

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista)    

rigorózne konania – konzultant    

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 2 

Ninive, Sanchríb, voda a Nahum; Abrahám ako "mlčiaci 

Jób"?! 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx)   

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx) 1 

Božia prozreteľnosť a zlo vo svete (redakčné a zostavovateľské 

práce) 

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ    

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ 1 

Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho 

judaizmu VEGA 1/0369/11 

vyžiadané prednášky    

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku 2 

Medzinárodná konferencia "Political Power and Ideology in 

Biblical and Extra-Biblical Tradition" na Sapientia College of 

Theology v Budapešti (18.-20.5. 2011) s prednáškou "Power of 

the Powerless and the Powerless Power : A Reading of 

Nahum"; Mezinárodné sympózium "Texty z Kumránu v 

kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu", EBF 

UK, Bratislava s prednáškou "Od Knihy Nahum k Pešer 

Nahum : Niekoľko pozáamok k metóde výkladu v 4QpNah" 
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členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach 3 

člen VR EBF UK, predseda redakčnej rady e-zinu Testimonia 

theologica, člen Vieoručného výboru ECAV 

iné významné výkony vo vede 

a výskume   

 

Katedra Novej zmluvy 

Na katedre NZ prebehlo dňa 14. 4. Výberové konanie na obsadenie miest odborných 

asistentov. Prihlásili sa dvaja kandidáti: Mgr. O. Prostredník, PhD. a Mgr. F. Ábel, PhD. Výberová 

komisia absolvovala s uvedenými kandidátmi pohovor, počas ktorého predstavili svoje výsledky vo 

vedeckej a pedagogickej práci. Komisia akceptovala uchádzačov a odporučila ich pre ďalšie päť 

ročné pracovné obdobie na KNZ.   

 

odb. as. Mgr. František Ábel, PhD. 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy  

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista) 
  

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista) 
  

rigorózne konania – konzultant     

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 
6 

AAB: Ábel, F. 2011. Z Galiley do Galiley. Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-223-

3119-7. Rukopis je v tlači vo vydavateľstve Univerzity 

Komenského v Bratislave. ABD:Ábel, F. a kolektív. 2011. 

Univerzalizmus a prekonávanie náboženských rozdielov v 

Pavlových textoch. Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011. ISBN 978-

80-223-3102-9. 

Ábel, F. 2011. Paradoxy apoštola Pavla. In Univerzalizmus a 

prekonávanie náboženských rozdielov v Pavlových textoch. 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická 

bohoslovecká fakulta, 2011. ISBN 978-80-223-3102-9, s. 93 – 

121. Ábel, F. 2011. Vzťah Markovho evanjelia k pavlovskej 

tradícii zvestovania Krista a jeho implikácie. In FARKAŠ, P. 

(ed.). Textový, exegetický a teologický výskum evanjelia podľa 

Marka. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta, 2011. ISBN 80-88696-61-2, s. 38 – 75.  

ADF: Ábel, F. 2011. Božia spravodlivosť a súd v kontexte R 3, 

21 - 26. In Testimonia theologica, roč. 5, č. 3 (2011). ISSN 

1337-6411(24 strán). AFD: Ábel, F. 2011. Teleologické 

myslenie ako riešenie problému teodícey v Novej zmluve. In 

Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey). 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická 

bohoslovecká fakulta, 2011. ISBN 978-80-88827-39-9, s. 255 – 

267. 

Ábel, F. 2011. The Concept Regarding the Coming of the 

Messiah as a Basis for Understanding of Romans 3:21–26. In 

Justification by Paul: Exegetical and Theological Perspectives. 

The Collection of Lectures from the International 

Interdisciplinary Academic Research Conference, May 5 – 6, 
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2011 in pursuance of the research project VEGA num. 

1/0107/10 titled Corpus Paulinum as Interreligious Dialogue 

Paradigm in Multicultural Society. Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 

2012. ISBN 978-80-223-3174-6. Rukopis je v tlači vo 

vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave. 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx) 
 

  

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx) 
   

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ 
1 

grant VEGA č. 1/0107/10 s názvom "Corpus Paulinum ako 

paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej 

spoločnosti" 

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ 
  

  

vyžiadané prednášky 1 
UTV UK v Bratislave: Problematika vzťahu kresťanov zo 

židovstva a z pohanstva. 

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku 
1 

Vedecká medzinárodná konferencia "Paul’s Doctrine of 

Justification by Faith in the Context of a Jewish-Christian 

Dialogue". Názov príspevku: The Concept Regarding the 

Coming of the Messiah as a Basis for Understanding of Romans 

3:21–26. 

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach 

2 

vedecká rada EBF UK, členstvo v medzinárodnej konferencii 

CCADD (Counsel on Christian Approaches to Defense and 

Disarmament) 

iné významné výkony vo vede 

a výskume 1 

 V mesiaci máj 2011 zorganizovanie vedeckej medzinárodnej 

konferencie "Paul’s Doctrine of Justification by Faith in the 

Context of a Jewish-Christian Dialogue" ako súčasť  vedecko-

výskumného projektu VEGA č. 1/0107/10 s názvom „Corpus 

Paulinum ako paradigma medzináboženského dialógu v 

multikultúrnej spoločnosti“. 

 

odb. as. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy  

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista) 1 Badura 

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista) 1 Badura 

rigorózne konania – konzultant     

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 4 

ABD – Podobenstvo o tele a zbierka pre Jeruzalem ako model 

vzťahu odlišných skupín u apoštola Pavla 

ADF – Luteránski charizmatici : možnosti integrácie 

charizmatických prejavov do života evanjelickej cirkvi  

AED -  Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení : jeho 

príprava a prijatie v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 

AFD -  Olive tree parable (Roman 11:13-21) as solution of 

multicultural relations in the Church of Rome 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx) 3 

GII -  Treba viac dôvery v pravosť nášho učenia : rozhovor s 

Ondrejom Prostredníkom, dekanom EBF UK 

EDI -  Milosť, starostlivosť a spravodlivosť : príručka pre prácu s 

infekciou HIV a chorobou AIDS. Vydala Evanjelická diakonia 

ECAV na Slovensku, 2011 
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FAI - Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey) : 

zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického 

sympózia / Igor Kišš a kolektív 

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx) 3 

GII -  Treba viac dôvery v pravosť nášho učenia : rozhovor s 

Ondrejom Prostredníkom, dekanom EBF UK 

EDI -  Milosť, starostlivosť a spravodlivosť : príručka pre prácu s 

infekciou HIV a chorobou AIDS. Vydala Evanjelická diakonia 

ECAV na Slovensku, 2011 

FAI - Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey) : 

zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického 

sympózia / Igor Kišš a kolektív 

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ     

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ 1 

zástupca vedúceho projektu VEGA Corpus Paulium ako 

paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej 

spoločnosti 

vyžiadané prednášky 3 

konferencia VD ECAV Nový Smokovec 18. nov. 2011 - 

prednáška na tému Luteránski charizmatici 

konferencia bratislavského seniorátu ECAV, 13. sept. 2011 - 

prednáška na tému Charizmatické hnutia 

konferencia turčianskeho seniorátu ECAV, 14. nov. 2011 - 

prednáška Charizmatické hnutie - synonymum deštrukcie, či 

možnosť poučenia a tvorivej koexistencie 

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku 2 

Bratislava, EBF UK, 5-6 mája 2011, konferencia v rámci grantu 

VEGA, prednesený príspevok: Justification as Gate to 

Reconciliation 

Praha, ETF UK, 27. mája 2011, sympózium k jubileu prof. 

Filipiho "Praxe evangelia v sekulárním Česku" s prednesením 

príspevku KOINONIA ako funkcia cirkvi 

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach 2 VR EBFUK - VR UK do mája 2011 

iné významné výkony vo vede 

a výskume 1 

obsahová a organizačná príprava, moderovanie diskusie na tému 

Spravodlivosť ako dar - Spoločné vyhlásenie k učeniu o 

ospravedlnení, verejná nahrávka SRO, aula EBFUK, 9. novembra 

2011 

 

Katedra systematickej teológie a dejín 

Stav na katedre je pozitívny, čo do počtu doktorandov. Zlúčenie katedry sa neprejavilo na výkone 

fakulty a okrem finančnej úspory neviedlo k zlepšeniu práce na katedre. Vzhľadom na tradičné 

rozloženie katedier na univerzitách je cieľom vedenia fakulty obnoviť katedru CD a dopracovať sa 

k počtu 5 katedier.  

 

odb. as. Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy 

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)     

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista)     

rigorózne konania – konzultant     
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vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx)   

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx)     

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx)   

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ     

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ 1 

APVV grant podaný spolu s doc. Tkáčikovou „Teologické 

a literárno – kultúrne aspekty ideológie národného obrodenia 

vyžiadané prednášky     

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku     

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach   VR EBF UK, AS UK, AS EBF UK 

iné významné výkony vo vede 

a výskume   

Príprava a redakcia diela k cirkevným dejinám od P. Kolárovského 

do tlače. (DCD, VCD, Bratislavské súdy v 17. storočí) Práca na 

skriptách pre predmety CD.  

 

odb. as. Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 Počet mená, názvy 

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo)    

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo)    

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista) 2 Devečka, Pogányová, Benkova  

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista) 3 Devečka (prerušil), Pogányová, Benkova, Biela 

rigorózne konania – konzultant    

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 1 AFD Teodicea – Kolumbovo vajce teológie 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx) 5 

BDF Teologicko – kultúrny pohľad na sviatky Cyrila a Metoda 

a Majtra J. Husa, CL. BDF Spiritualisti a entuziasti podľa 

Symbolických kníh, CL. BDF O krstení, kriesení a vzkriesení, 

Melanchthon, BDE Kázeň na J 15, 26 – 27, Evangelicus. BEF 

Narodený zhora, Ev. podľa Marka 2, 1 – 12. 

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx) 2 Posol 

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ    

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ 1 Podaný VEGA č. 1/0170/10 

vyžiadané prednášky 2 

Reči pri stole Staré Lýceum, téma Antikoncepia 23. 05. 2011. 

Teologická konferencia ECAV 19. - 21. 10. 2011 Piešťany- 

Koreferát k prednáške Prof. Th. Dietera. 

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku 3 

SPK: Myjavský seniorát – Kostolné 9. 11., Gemerský seniorát. 18. 

02. 2011 Health Management Academy, Náboženské a etické 

základy sociálneho správania a morálky.  

Na pozvanie návšteva Roanoke College , USA v marci 2011 

a reprezentoval fakultu s dvoma prednáškami. Katedra ST je stále 

poddimenzovaná čo do rozsahu prednášaných predmetov na 

minimum. Ľ. Batka sa zúčastnil konferencie Ekumenického 

inštitútu v Strassbourgu s témou. Harvesting the fruits – 40 rokov 

ekumenického dialógu. Účasť na konferencii MLB v St. Poeltene, 
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k téme Večera Pánova 

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach  3 

Národná etika komisia pri MZ SR, Člen pracovnej skupiny Church 

and Society pri KEK, Člen Luther Akademie Ratzeburg 

Sondershausen. 

iné významné výkony vo vede 

a výskume  1 

Editorská práca na publikácii Luther Handbook, Oxford UP v 

spolupráci s prof. R. Kolb, prof. I. Dingel - Mgr. Ľ. Batka, PhD. 

 

odb. as. Mgr. Miloš Klátik, PhD. 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy  

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)     

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista)     

rigorózne konania - konzultant     

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 2 

ADF: Štefan Marko Daxner: Ideológ a predstaviteľ slovenského 

národného hnutia. AEE: Apostolicity, The living stones, 

Minneapolis, LUP, s. 159 – 166. 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx) 3 

BDF: Namíbia, krajina kde cirkev pretavuje vieru do konrétnych 

skutkov. BDF: Medzinárodné mierové hnutie na Jamaike. BDF: 

Jeden krst stačí. 

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx) 15  Rôzne články v EPST 

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ     

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ     

vyžiadané prednášky   Celý rad prednášok na medzinárodnej i národnej úrovni   

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku    

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach 4 

VR EBF UK, VR Atlasu histórie slovenskej ECAV, RR Služba 

slova, DR Tranoscius, a. s.    

iné významné výkony vo vede 

a výskume     

  

Katedra praktickej teológie 

Prof. ThDr. Július Filo 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy 

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo) 5 

Mgr. Richard Schön: Pastorálno-psychologická pomoc rodine 

postihnutého človeka; Ing. Mgr. Slavomír Slávik:  Problematika 

relevantnej komunikácie evanjelia, v médiách; ThDr. Magdaléna 

Ševčíková: Miesto spovede v diele posvätenia; Mgr. Slavomír 

Sabol:  vzdelávanie na katedre STD, Mgr. Anna Belányi: prerušené 

štúdium 

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo) 6 

Mgr Schön, ThDr. Ševčíková, Ing. Mgr. Slávik - príprava 

dizertácie. Mgr. Eva Oslíková: Pastorálna supervízia v službe 

spolupracovníkov cirkvi; Mgr. Slavomír Sabol: vzdelávanie na 
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katedre STD; Mgr. Anna Belányi: prerušené štúdium 

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)     

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista)     

rigorózne konania – konzultant 3 

Mgr. Peter Švehla: Kritéria kvality a zvyšovanie úrovne 

náboženskej výchovy v ďalšom vzdelávaní (učiteľstvo náboženskej 

výchovy); Mgr. Jana Bosáková: „Pastorálno-psychologické a 

katechetické výzvy pre náboženskú výchovu v kontexte pluralitnej 

spoločnosti"; Mgr. marián Krivuš: Kritéria kvality a zvyšovanie 

úrovne náboženskej výchovy na školách. 

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 1  ADF, Filo, Július: V Tvojom dome musím dnes zotrvať 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx) 2 

BCI Skriptá a učebné texty, Filo, Július. "Teologické základy 

diakonie"; BDF. Filo, Július: "Za roztrhnutou oponou" 

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx)   

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ 1 

Výskumný medzinárodný grant Visegradfund, 5000 Euro: 

"Christian World Community and the Cold War" 

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ  1 

 Medzinárodný Vyšehradský fond: Projekt: Lebensgeschichten aus 

der komunistischer Zeit. Hlavné podujatie: Konferencie 9 - 13 

marec v Křižova, Poľsko. 

vyžiadané prednášky         4 

Seniorálna pastorálna konferencia LO seniorátu, Jasenovo 10. 

januára 2011: "Diakonia svedčí o milujúcom Bohu"; 1.apríla 2011, 

CZ a Ev. gymnázium Košice, "Hudba v službe spoločenstva viery"; 

21. september SPK troch seniorátov Piešťany. Prednáška: "Dnes 

musím zostať v Tvojom dome"; 12. novembra 2011 Diakovce, 

vzdelávanie presbyterov DN seniorátu prednáška: "Spolupráca 

presbyterov na pastorálnej službe cirkevného zboru". 

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku         3 

Konferencia organizovaná v rámci medzinárodného výskumného 

grantu 4 partnerov cez Visegradfund: Názov konferencie: 

Lebensgeschichten aus der kommunistische Zeit, Krzyzowa, Polska 

9. – 13. März 2011. Prednáška: Filo: "Mut zum öffentlichen Leben 

des Glaubens". Bratislava, EBF UK ako hostiteľ a hlavný 

organizátor, medzinárodnej konferencie v rámci medzinárodného 

študijného programu a výskumného grantu Visegradfund: Christian 

World Community and the Cold War. Prednáška: Filo, The 

Lutheran Church and Society in Slovakia during the Cold War"; 

Konferencia v Košiciach: Biblia a Tradícia v kresťanských cirkvách 

(organizátori: Ekumen. Spoločenstvo cirkví na území mesta Košice 

a Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku) 

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach   

Okrem VR EBF UK a redakčnej rady Testimonia Theologica: Člen 

Kuratoria pre Löhe Forschungstelle, Neuendettelsau, Nemecko; 

Člen Executive Committee: Society for Intercultural Pastoral Care 

and Counseling, Dusseldorf, Germany; 

iné významné výkony vo vede 

a výskume   

Zborník pri 60tinách popri príspevkoch predstavuje doterajšiu 

rozvojovú, misijnú, pedagogickú a vedeckú činnosť jubilanta 

odb. as. Mgr. Jozef Benka, PhD. 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet Mená, názvy  

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo)    

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo)    

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)    

doktorandi zimnom semestri (šk.    
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špecialista) 

rigorózne konania – konzultant    

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 1 Duchovný život ev. farára a jeho praxis pietatis 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx)    

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx) 1 

Stollberg, Dietrich. 2010. "Alles, was Christum treibet" - lutherisch 

gepredigt 

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ    

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ     

vyžiadané prednášky 1 

Príspevok do zborníka pre Dr. Madarása: Kňazský úrad v 

evanjelickej cirkvi 

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku    

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach 1 člen Komisie pre kaplánske skúšky ECAV 

iné významné výkony vo vede 

a výskume 1 

účasť na pripravovanom preklade zamyslení na každých deň Dr. M. 

Luthera 

 

odb. as. Mgr. Milan Jurík, PhD.  

Vedecké a výskumné úlohy za rok 2011 počet mená, názvy 

doktorandi v letnom semestri (školiteľstvo)    -  

doktorandi v zimnom semestri (školiteľstvo)    -  

doktorandi v letnom semestri (šk. špecialista)    -  

doktorandi zimnom semestri (šk. špecialista)    -  

rigorózne konania – konzultant    -  

vedecké publikácie (kategória EVIPUB Axx) 2 

AFC - Niekoľko poznámok k službe duchovných 

správcov (spirituálov) pôsobiacich v 

evanjelických cirkevných školách po roku 1989. 

In: Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v 

Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008, 

Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 S. 99-103  

AFD - Kresťanská misia - nástroj sociálnej 

inklúzie Rómov?   Misiologické info, Roč. 4, č. 2 

(2011), s. 14-25  

odborné publikácie (kategória EVIPUB Bxx) 1 

BDF - Slávnosť Svätej Trojice : Izaiáš 6,1-13 / 

Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných 

listov, Roč. 58, č. 2 (2011), s. 30-34  

iné publikácie (kategória EVIPUB xxx) 1 

GII - Svoje miesto tu majú aj pochybnosti / 

Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 101, č. 35 

(2011), s. 7  

ďalšie tri publikácie čakajú na vydanie... 

výskumné granty - ako hlavný riešiteľ     

výskumné granty - ako spoluriešiteľ     
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účasť na konferenciách s prednesením príspevku   

1. Konferencia učiteľov detských besiedok VD – 

29.8.2011 – Janoškov dom - téma príspevku: 

"Rozprávanie, alebo keď uši dostávajú oči" ...  

2. Teologická konferencia ECAV - 19. - 21. 10. 

2011 Piešťany: Je kresťanská misia legitímnym 

nástrojom sociálnej inklúzie Rómov?  

členstvo vo vedeckých radách, redakčných radách, 

vedeckých a odborných spoločnostiach   

člen Národnej predmetovej komisie - Náboženská 

výchova - Štátny pedagogický ústav, Pluhová ul, 

Bratislava, zástupca ECAV na Slovensku; člen 

Vieroučného výboru ECAV;  

iné významné výkony vo vede a výskume     

 

Inštitút cirkevnej hudby 

doc. Mgr. art. Anna Predmerská 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy 

   

rigorózne konania – konzultant     

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx)     

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx)     

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ     

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ     

vyžiadané prednášky 1 SAV - muzikol. konf. "Cirkevný hudobník Jozef Farkaš" 

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku     

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach   VR EBF UK  

iné významné výkony 

v umeleckej činnosti 

 

 

organové recitály + ďalšie vystúpenia menšieho rozsahu 

Plnenie povinností všetkých prac. v každej zložke: pedagogickej, 

umeleckej, organizačnej; pravidelné porady ICH min. 2x za 

semester (koordinácia vyučovacieho procesu, hudobné schopnosti a 

napredovanie jednotlivcov, manažment Ichthysu /ponuky vystúpení, 

propagácia, zostavenie dramaturgického plánu, príprava programov 

pre jednotlivé vystúpenia, príprava bulletinov, relácia v SRo a i./, 

príprava adv. a pôstnych večierkov). 

 

as. Mgr. art. Katarína Juríková 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet 

 

Mená, názvy 

  

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx)     

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx)     
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výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ     

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ     

vyžiadané prednášky     

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku     

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých 

a odborných spoločnostiach     

iné významné výkony 

v umeleckej činnosti  

Dirigovanie pri všetkých vystúpeniach zboru ICHTHYS nácvik 

programov pre jednotlivé vystúpenia: na Službách Božích, otvorení 

akademického roka v aule UK, pri koncertoch doma i zahraničí, 

príprave adventných a pôstnych večierkov 

lekt. Jana Feketeová 

Pedagogické a kultúrne úlohy 

za rok 2011 počet mená, názvy 

   

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx)     

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx)     

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ     

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ     

vyžiadané prednášky     

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku     

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých 

a odborných spoločnostiach   

Ako členka altovej skupiny Slovenského filharmonického zboru som  

hosťovala  so SF na koncertoch: 20. – 21.  4. 2011 G. Verdi: Requiem –  

Bratislava, SND  

16.- 18.  6. 2011 - M. P. Musorgskij: Boris Godunov  Koncertnantné  

predvedenie opery v spolupráci SFZ s Berlínskou filharmóniou  

v Berlíne  

iné významné výkony 

v umeleckej činnosti  

Hlasovo-technická príprava a spolupráca na príprave vystúpení zboru  

ICHTHYS ako hlasová poradkyňa. 

Pracovala som s hlasovými skupinami zboru na technickom zvládnutí  

repertoáru, ktorý zbor prezentuje na koncertoch, či príležitostných  

produkciách v rámci programov slova a hudby na pôde CZ  ECAV,  

alebo na domácej pôde EBF UK.  

19. 4. - Pôstne rozjímanie s hudbou – Nový kostol Bratislava             

                            15. 12. – Adventný večer slova a hudby 

                            /spoluorganizácia a príprava poslucháčov EBF/ 

 

 

Inštitút kontextuálnej teológie 

doc. ThDr. Peter Gažík 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 Počet mená, názvy  

doktorandi v letnom semestri 1 Mgr. Š. Panuška, Mgr. B. Kováč, Mgr. M. Devečka 
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(školiteľstvo) 

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo) 3 B. Kováč, Š. Panuška, M. Devečka – prerušené všetci traja 

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)     

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista)     

rigorózne konania - konzultant   

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx)   evidované na ŽU v Žiline 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx)   evidované na ŽU v Žiline 

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx)     

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ     

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ    

vyžiadané prednášky     

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku     

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach   

VR Fakulty humanitných vied ŽU v Žiline, Slov. filozofické 

združenie (SFZ), redakčná rada časopisu EBFUK Testimonia 

Theologica; 

iné významné výkony vo vede 

a výskume   

Len informatívne a teda neoficiálne (keďže evidencia môže byť žiaľ 

iba v jednej databáze) uvádzam niektoré údaje o svojej publikačnej 

činnosti v r. 2011: 1 článok: AFD; 5 článkov: BDF; 7 ohlasov-

citácií (zahr.); 3 recenzie článkov v Testimonii, recenzia vedeckej 

monografie dr. M. Zaviš; plán na r. 2012: skriptum: BCI (v tlači), 1 

článok v časopise Filozofia (odovzdaný redakcii ešte v min. roku); 

dokončovanie monografie: Samuel Štefan Osuský - moderný filozof 

náboženstva. 

 

Mgr. Marek Neština, PhD. 

Vedecké a výskumné úlohy za 

rok 2011 počet mená, názvy  

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo)     

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)     

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista)     

rigorózne konania – konzultant     

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 6 

In defense of exclusivism in the context of religious pluralism, 

Riešenie problému interrupcií v náleze ústavného súdu SR, Reflexia 

filozofie bolševizmu, fašizmu a nacizmu v diele S.Š. Osuského, 

Filozofické problémy náboženskej rozmanitosti, Interpretačný obrat 

v právnej filozofii, Problém zla z hľadiska filozofie náboženstva. 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx) 

 

2 

Ludwig Wittgenstein a náboženstvo I., Ludwig Wittgenstein a 

náboženstvo II. 
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iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx) 

  

2 

Letz, Ján. Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej 

perspektívy, Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey) 

: zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického 

sympózia / Igor Kišš a kolektív. 

výskumné granty - ako hlavný 

riešiteľ    

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ 

 

1 

Vypracovanie projektu VEGA– registračne číslo 1/0963/11: 

Možnosť jednotného postoja k interrupciám z hľadiska 

náboženských hodnotových systémov. 

vyžiadané prednášky    

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku 3 

XV. ČESKO – SLOVENSKÉ SYMPÓZIUM K ANALYTICKEJ 

FILOZOFII,10. výročné stretnutie SFZ spojené s konferenciou na 

tému: SLOBODA A JEJ PROJEKCIE, FILOZOFICKÉ 

MYSLENIE V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE - 

TRADÍCIE A SUČASNOSŤ 

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach     

iné významné výkony vo vede 

a výskume 

  

   

 

odb. as. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 

 
Vedecké a výskumné úlohy  

za rok 2011 počet mená, názvy 

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo)    

doktorandi v zimnom semestri 

(školiteľstvo)    

doktorandi v letnom semestri (šk. 

špecialista)    

doktorandi zimnom semestri (šk. 

špecialista)    

rigorózne konania - konzultant 2 

Jana Miháliková: Symbol kríža v kostoloch na strednom Slovensku 

(parafrázované znenie, pošlem dodatočne), Miriam Prášilová: - 

Symbol kríža vo vybraných predkresťanských náboženstvách v 

komparácii s jeho tvarmi a kontextmi v majoritných kresťanských 

cirkvách (presné znenie) 

vedecké publikácie (kategória 

EVIPUB Axx) 5 

AFD - Teologická perspektíva svedomia v oblasti dôstojného života 

zvierat. AFC - Zdravotná starostlivosť v stredoveku. AFD - 

Inkulturácia evanjelia v živote a diele Alberta Schweitzera. AFD - 

Spirituálna neuroveda ako nová paradigma interreligiózneho 

dialógu. ADF - Dimenzie komunikácie v kňazskom povolaní. 

odborné publikácie (kategória 

EVIPUB Bxx) 2 

BEF - Sebatranscendecia v kontexte chemickej mystiky. BDF - 

Význam komunikácie pri dodržiavaní liečebného režimu u 

seniorov. 

iné publikácie (kategória 

EVIPUB xxx) 7 

EDI - O interreligióznej komunikácii. EDI - Knezović, R. - 

Ralbovská, R. : Komunikace pro pomáhajíci profese 2. EDI - 

Kultura crkvene komunikacije. EDI - Úvod do filozofie. EDI - 

Vzestup a pád moderního ateizmu. EDI - Náboženství a společnost. 

EDI - Zborník Dni Adama Vereša. 

výskumné granty - ako hlavný 1 podaný (VEGA) 
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riešiteľ 

výskumné granty - ako 

spoluriešiteľ    

vyžiadané prednášky 1 Modlitba ako téma v psychológii náboženstva, 

účasť na konferenciách s 

prednesením príspevku 4 

Prešov 07. 04. 2011 Globalizácia a náboženstvo, príspevok 

Spirituálna neuroveda ako nová paradigma interreligiózneho 

dialógu. Trnava 29.09.2011- Ochrana života 12, príspevok 

Komunikácia lekárov s pacientom a rodičom ako problém sociálnej 

pediatrie. Praha -  AWHP 2011- Aspekty práce pomáhajících 

profesí. Mezinárodní kongres Praha 12.09.2011, príspevok 

Zdravotná starostlivosť v stredoveku. Levoča 07. 10. 2011 - 

príspevok Kvalitatívne determinanty komunikácie v zdravotnej 

starostlivosti. 

členstvo vo vedeckých radách, 

redakčných radách, vedeckých a 

odborných spoločnostiach   

Redakčná rada časopisu Rozmer. Výkonná redaktorka časopisu 

Testimonia Theologica. 

iné významné výkony vo vede 

a výskume   vedúca pre EBF UK na Univerzite tretieho veku 
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9. Iné podujatia  
 

Ku základným povinnostiam dekana patrí:  

 

- účasť na Kolégiu rektora UK: (14. 2., 30. 5., 5. 12.) Výjazdové kolégium rektora v Mýte pod 

Ďumbierom v dňoch 26. – 28. októbra.  

 

- VR UK (28. 3., 20. 6., 10. 10., 5. 12.)  

 

- účasť na slávnostných promóciách PhD. (8. 4., 17. 6., 7. 10., 2. 12.)  

 

- účasť na slávnostných promóciách rigoróznych konaní 

 

- účasť na slávnostiach UK (inaugurácia rektora UK, Prof. RNDr. K. Mičieta 17. 3.) a fakúlt 

UK (inaugurácia dekana JLF UK v Martine 21. 2., 20. výročie vzniku Fakulty manažmentu 

UK 13. 10. s udelením pamätnej medaile pre EBF UK, 90. výročie vzniku Právnickej fakulty 

UK s udelením pamätnej medaile pre EBF UK 19. 10. /zastúpila predsedníčka AS EBF UK/, 

90. výročie vzniku Filozofickej fakulty UK (24. 10.), 75. výročie  Rímskokatolíckej 

bohosloveckej fakulty UK 14. 11. /zastúpil prodekan EFB UK D. Benka/, Medzinárodný deň 

študentstva spojený s udeľovaním ocenenia rektora UK pre najlepších študentov 

a pedagógov fakúlt 15. 11., Slávnostná inaugurácia knihy: Historický atlas ECAV na 

Slovensku na PriF UK, za účasti gen. biskupa ECAV a speváckeho zboru ICHTHYS. 65. 

výročie založenia Pedagogickej fakulty UK s udelením pamätnej medaile pre EBF UK 06. 

12., Účasť na diskusnom večeri Vedenia EBF UK so študentmi 30. 11. v klubovni. 

 

- predkladanie správy dekana pre AO EBF UK, ktorá bola predložená a prijatá dňa 23. 2. 

2011. 

 

- účasť na slávnostných Službách Božích, ako reprezentácia fakulty, alebo ako kazateľ (23. 3. 

Malý kostol, Bratislava, 30. 3. EFB UK, 25. 9. EBF UK, 29. 9. Veni Sancte vo Veľkom 

kostole v Bratislave).  

 

- Pracovné stretnutia dekana: 21. 3. pracovné stretnutie dekanov bohosloveckých fakúlt   24. 

3. Pracovná porada na FiF UK, Kvestorka UK 24. 5., pozdrav pri slávnosti 20. Výročia JPK 

v aule fakulty 18. júna, pozdrav pri slávnosti pripomenutia si 60. výročia ordinácie žien 

v ECAV 22.8.  

 

Dekan udelil dekanské voľno na štvrtok 21. apríla (Zelený štvrtok), a 27. 10. 

 

Voľby dekana EBF UK 

V roku 2011 prebehli riadne voľby dekana EBF UK. V prvom kole volieb na post dekana 

EBF UK dňa 10. marca kandidoval Mgr. O. Prostredník, PhD. Keďže nebol zvolený v prvom kole 

(počet hlasov 1 – 0 – 10), AS EBF UK vyhlásil druhé kolo volieb.  

V druhom kole bolo možné podávať návrhy na kandidátov od. 4. 4. – 20. 4. do 12.00 hod. Do 

druhého kola sa prihlásili dvaja kandidáti: O. Prostredník a Ľ. Batka. Voľby v druhom kole prebehli 

28. 4. V tajnom hlasovaní rozhodol AS EBF UK v prospech druhého kandidáta (Ľ. Batka) počtom 

hlasov: 9 – 1 – 0 

Riadne odovzdanie úradu prebehlo 6. mája 2011, na ktorom nový dekan prevzal agendu, 

informáciu o stave na účtoch, archív a otvorené úlohy končiaceho vedenia fakulty. Nový dekan bol 
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do úradu menovaný rektorom UK ku dňu 10. máj 2011 na štvorročné funkčné obdobie – do 9. mája 

2015. 

Na návrh dekana Ľ. Batku, AS EFB UK schválil do úradu prodekana pre vedeckú činnosť, 

zahraničné styky a rozvoj fakulty ThDr. D. Benku, PhD. (prevzatie úradu 31. mája) a prodekana pre 

študijné záležitosti Mgr. M. Juríka, PhD. (prevzatie úradu 6. júna). 

   

Účasť na Synode ECAV v Trenčianskych Tepliciach 24. – 25. júna 

Dekan EBF UK predkladá Správu o ECAV na synode ECAV. Ľ. Batka predkladal správu, 

ktorú písal za rok 2010 O. Prostredník. Správa bola prijatá. Dôležitým momentom na synode bolo 

rokovanie o napĺňaní fondu opráv pri GBÚ. Dekan EFB UK viac krát pripomenul platnosť zmluvy, 

ktorí ECAV podpísala a potrebu vytvárania fondu opráv pre EBF UK. Zo strany vrcholných 

predstaviteľov ECAV zaznelo opakovanie uistenie, že v prípade nutnosti si cirkev prostriedky nájde 

a teda, že zmluva stále platí. Dekan apeloval na podporu fakulty zo strany cirkvi.  

 

Medzinárodná konferencia Christian World Community and the Cold War 5. – 8. Septembra 

Hlavným gestorom konferencie bol Prof. ThDr. J. Filo a Risto Lehtonen z ev. teol. fakulty 

Univerzity v Helsinkách z Fínska. Na konferencii za zúčastnili historici, cirkevní historici, 

predstavitelia cirkví a cirkevných organizácií z Fínska, UK, Ruska, SRN, Nórska, Maďarska, 

Švédska, Indie, Rumunska, ČR, USA, Švajčiarska, Estónska, Poľska, spolu prihlásených 54 

účastníkov.  

Na slávnostnom otvorení prítomných pozdravil Ján Figeľ, vicepremiér SR, biskup František 

Rábek, gen. biskup ECAV M. Klátik, dekan EBF UK Ľ. Batka. Do prípravy programu boli zapojení 

doktorandi EBF UK. Výsledok konferencie prezentuje publikácia Christian World Community and 

the Cold War, pripravená do tlače na publikovanie v roku 2012. 

 

Teologická konferencia ECAV - 19. - 21. 10. 2011 Piešťany 

EBF UK bola výrazne zastúpená na teologickej konferencii ECAV v Piešťanoch. Z prostredia 

fakulty odzneli 2 prednášky ako i pomoc pri tlmočení a preklade prednášok (doktorandi EBF UK). 

Na konferencii sa zúčastnili pedagógovia i doktorandi. Bolo by dobré, aby sa fakulta zapájala do 

prípravy TK čím viac.  

 

Výročie 20. Rokov Evanjelickej diakonie na Slovensku 

Dňa 29. októbra sa v aule fakulty uskutočnila slávnosť spojená so sympóziom Diakonické 

fórum pri 20. Výročí vzniku Evanjelickej diakonie na Slovensku. Dekan privítal prítomných hostí so 

Slovenska, Nemecka i Sliezska krátkym pozdravom na úvod podujatia. Na Sympóziu zazneli 

koreferáty vybraných hostí: J. Juran, riaditeľ Cirkevného odboru MK SR, M. Nadaždyovej, 

generálnej riaditeľky sekcie sociálnej a rodinnej politiky, P. Puffa z ELK vo Wuerttembergu, R. 

Werneburga z EKM v Eisenachu, Č. Santariusa zo Sliezskej Diakonie. Oslavy vyvrcholili 

ďakovnými Službami Božími na ktorých  kázal brat gen. biskup ECAV na Slovensku M. Klátik. 

 

Pamiatka reformácie na EFB UK 

Po Službách Božích spojených s Večerou Pánovou dňa 2. 11. 2011 sa udiala spomienka na 

Reformáciu vo Wittenbergu. Po skončení bohoslužieb sa zhromaždenie presunulo pred aulu fakulty 

kde členovia Hurbanovho spolku pripravili kultúrny program. Veronika Vaculová predniesla báseň 

od Zlatice Oravcovej Sola fide. Dekan fakulty v krátkom príhovore poukázal na význam a podstatu 

reformácie a jej odkaz pre dnešok. Podpredsedníčka spolku D. Stuchlá pozdravila prítomných 

v mene Spolku Jozefa Miloslava Hurbana a rozvinula myšlienku nádeje, ktorá sa spája v obraze 

živého stromu v Biblii. Následne bola zasadená „reformačná jabloň“ pred vežou fakulty, v spojení 

s odkazom na výrok M. Luthera: „Keby som vedel, že zajtra zanikne svet, aj tak by som dnes zasadil 

jabloň.“     
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10. ročník ekumenických večerov: Spája nás Božie slovo, diskusný večer 

Mgr. O. Prostredník, PhD. zorganizoval a moderoval dňa 9. 11. ako zástupca EBF UK 

v spolupráci s Radou pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy v aule fakulty diskusný večer 

v rámci cyklu ekumenických večerov na tému Spravodlivosť ako dar. Téma večera znela: 

Spravodlivosť ako dar. Hostia v diskusii boli: ThLic. Daniel Dian, šéfredaktor Duchovného pastiera 

a Prof. ThDr. Július Filo. Prítomných pozdravili sólisti speváckeho zboru Ichthys pri EBF UK.  

 

Kurz prvej pomoci    

28 študentov a spolupracovníkov EBF UK sa 14. 11. zúčastnilo kurzu 1. pomoci, ktorý viedol 

Prednosta kliniky urgentnej medicíny LF UK, prof. MUDr. Oto Masár, PhD. Kurz zorganizoval prof. 

J. Filo. Kurz mal dva časti: teoretickú časť s filmom a potom praktické cvičenia v skupinách. Rozsah 

kurzu bol rovnaký ako pre študentov 1. roč. LF UK.   

 

Odovzdávanie štipendií Samuela a Žofie Perressényi 

Po Službách Božích dňa 14. 12. boli pri spomienke na Medzinárodný deň študentov a Deň 

boja za demokraciu v aule EBF UK bratom gen. biskupom ECAV na Slovensku odovzdané 

vybraným najlepším študentom ECAV slávnostne odovzdané štipendiá zo Štipendijného fondu 

Samuela a Žofie Peressenyiových (Michal Tekely, Zuzana Poláková, Radim Pačmár, Zuzana 

Kišová).  Zhromaždeniu, na ktorom sa zúčastnili aj návštevníci z CZ Partizánska Lupča sa 

prihovorila tajomníčka GBÚ pre cirkevné školstvo Mgr. Daniela Veselá. 

 

Nové logo a propagačné materiály EBF UK 

 Vďaka sponzorskému daru firmy Dizajn Juráš vzniklo nové logo fakulty pre účely propagácie 

a vytvárania hrdosti na vlastnú alma mater. Logo sa ujalo a následne boli vyrobené propagačné 

materiály: tričká, tašky, perá. Z iniciatívy študentov PhD. štúdia vznikol aj návrh a súčasne aj 

realizácia pre športové svetre s menom fakulty – všetko v tmavomodrej farbe.   

 

 
 

Predvianočný slávnostný obed pre zamestnancov EBF UK 

Dňa 19. decembra sa zamestnanci EBF UK zišli na tradičnom slávnostnom predvianočnom 

obede. Tento rok bol obed pripravený vo Vinohradníckej izbe u Fraňa vo Svätom Jure. Na obede sa 

zúčastnilo 22 hostí, pre ktorých boli pripravené špeciality z oblasti Malých Karpát. 
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10. Zahraničné kontakty fakulty  
Fakulta udržuje kontakty predovšetkým s Evanjelickou teologickou fakultou Karlovej 

univerzity v Prahe.  

V rámci učiteľskej mobility navštevujú naši pedagógovia pravidelne teologickú fakultu vo 

Viedni (v minulom roku to boli kolegovia z katedry SZ – Bándy, Horňanová, Benka). Fakulta 

využíva možnosti programu mobility študentov a pedagógov ERAZMUS.  

Na tomto mieste treba uviesť účasť troch pedagógov EBF UK (Bándy, Benka, Batka) na 16. 

Kongrese pre vedeckú teológiu ktorý sa koná každé tri roky. Tento rok to bolo v Zuerichu v dňoch 9. 

9. – 15. 9. Cesta i účastnícky poplatok bol hradený Nemeckou výskumnou organizáciou na základe 

pozvania hlavných organizátorov (Prof. Schwoebel). Téma bola Gott – Götter – Götzen a zaznelo na 

nej množstvo skvelých príspevkov. Práca bola taktiež rozdelená na pracovné skupiny podľa 

jednotlivých katedier.  

 

11. Technicko-hospodárski pracovníci  
 Stav technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov k 31. decembru 2011 

napĺňalo 12 fyzických osôb, z toho 6 žien, v súhrnnom prepočte 12,92 pracovných úväzkov. 

V dôsledku realizácie organizačných zmien, ku ktorým došlo v roku 2010, sa počet fyzických 

osôb v kategórii technicko-hospodárski a administratívni pracovníci znížil o 6 pracovníkov a  

súhrnný prepočet ich pracovných úväzkov sa znížil o 6,36. 

Jednotlivé pracovné miesta na technicko-hospodárskom a administratívnom úseku sú 

obsadené nasledovne: 

Po voľbách v AS EBF UK bol do funkcie dekana zvolený Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Do 

výkonu funkcie dekana vstúpil po vydaní menovacieho dekrétu rektora UK dňa 10. 05. 2011.  

Funkciu tajomníčky fakulty vykonáva Mgr. Teodora Kosturková, funkciu správcu budov 

fakulty a Teologického domova vykonáva Ing. Bohumil Predmerský.  

Sekretárkou dekana je Ľubica Černá, ktorá v súbežnom pracovnom pomere pracuje aj ako 

referentka pre PhD. štúdium.  

Do 31. 03. 2012 vo funkcii ekonómky fakulty pracovala Anna Rajnohová, ktorá v súbežnom 

pracovnom pomere vykonávala funkciu referentky pre Štátnu pokladnicu.  

Funkciu pokladníčky a správkyne majetku vykonáva Jana Kozáková, ktorá v súbežnom 

pracovnom pomere vykonáva aj funkciu mzdovej účtovníčky. 

V roku 2011 došlo k podstatnej zmene na úseku správy Integrovaného informačného 

a komunikačného systému (IIKS). Do 30. 06. 2011 funkciu správcu IIKS  vykonával Mgr. Ján 

Gondoľ, PhD. Po zmenách v organizačnej štruktúre fakulty toto pracovné miesto bolo zrušené a od 

01. 07. 2011 kompetencie súvisiace so správou IIKS (na základe zmluvného vzťahu) boli delegované 

CIT UK. 

Vo funkcii vedúceho knižnice pracuje Mgr. Ján Baďura. Vzhľadom na to, že je súčasne 

študentom denného PhD. štúdia, pracuje od 01. 09. 2010 na 80% pracovný úväzok. V knižnici ďalej 

pracuje Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý v súbežnom pracovnom pomere vykonáva aj funkciu správcu 

webovej stránky fakulty a správcu systému AIS2.  

Referentkou pre študijné záležitosti je Jana Mokošová.   

Od 01. 03. 2011 kumulovanú funkciu údržbára, kuriča, vodiča a domovníka na 100% 

pracovný úväzok vykonáva Július Csémi.  

V racionalizácii a zefektívnení personálneho obsadenia pozícií technicko-hospodárskych 

a administratívnych pracovníkov bude fakulta pokračovať aj v roku 2012 reštrukturalizáciou 

ekonomického úseku, úseku správcu budov, vratnej služby a upratovania. Koncepcia racionalizácie 

a zefektívnenia fungovania technicko-hospodárskych a ekonomických útvarov fakulty vychádza 

z predpokladu, že zníženie počtu technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov 

a pracovných úväzkov sa nesmie vykonávať len za účelom dosiahnutia úspor vo finančných 
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prostriedkoch určených na mzdy, teda počet technicko-hospodárskych a administratívnych 

pracovníkov ako taký nemôže a sa nesmie považovať za kritériom efektívnosti a hospodárnosti pri 

vynakladaní s mzdovými finančnými prostriedkami fakulty. Okrem toho, sa každé ďalšie zníženie v 

počte technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov musí zvažovať opatrne, nakoľko 

personálne nepoddimenzovanie technicko-hospodárskych úsekov, by mohlo ohroziť kvalitu 

ekonomického a technického chodu fakulty.  

K prvým krokom racionalizácie a zefektívnenia dochádzalo v poslednom kvartáli roka 2011 

postupnou obnovou 24 hodinovej vratnej služby. Z hľadiska zabezpečenia bezproblémového 

fungovania Teologického domova a povinnosti dodržiavania všetkých zo zákona vyplývajúcich 

bezpečnostných opatrení, sa javila obnova vratnej služby ako nevyhnutná.  

V priebehu marca 2012 sa začala aj reštrukturalizácia ekonomického oddelenia. Základom 

koncepcie reštrukturalizácie ekonomického oddelenia bolo posilnenie integrálnych väzieb medzi 

jednotlivými ekonomickými činnosťami za účelom dosiahnutia vzájomnej zastupiteľnosti 

pracovníčok ekonomického oddelenia v tzv. nepretržitých činnostiach, teda v činnostiach, ktoré 

zabezpečujú nepretržitý chod fakulty, ako sú napríklad uhrádzanie faktúr, zaúčtovanie prvotných 

účtovných dokladov, denná evidencia pokladne, príjem hotovostných platieb v pokladni, 

vyhotovenie príkazov na služobné cesty a účtovanie služobných ciest, atď.  

 

12. Knižnica 
Vedúcim knižnice je Mgr. Ján Badura, ktorý pracuje na 80 percent úväzku. V knižnici ďalej 

pracuje Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý zároveň je aj lokálnym správcom AIS-u (Akademický 

informačný systém) a správcom webových stránok fakulty. Odborne knižnicu riadi prodekan pre 

vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, ThDr. Dávid Benka, PhD.  

Minulý rok (najmä jeho záver) bol mimoriadne úspešný z hľadiska budovania a rozširovania 

knižničného fondu. Knižnica obdržala na nákup nových akvizícií 20,131 EUR. Tak sme mohli 

zaobstarať tieto renomované encyklopedické diela: Encyclopaedia Judaica (22 zv.), RPP – Religion 

Past & Present (13 zv. – jedná sa o anglickú mutáciu známej nemeckej encyklopédie RGG), 

Encyclopedia of Religion (15 zv.) a Oxford Encyclopedia of the Reformation (4 zv.). Pri viacerých 

týchto akvizíciách sme jedinou inštitúciou nielen na univerzite ale aj na Slovensku, ktorá danú 

publikáciu vlastní. 

Vďaka tomu, že sme súčasťou Univerzity Komenského máme prístup aj k mnohým 

elektronickým informačným zdrojom, napr. JSTOR, Ebrary, Web of Knowledge, Proquest Central, 

atď., ktoré by sme si ako samostatná fakulta nemali šancu kvôli vysokým nákladom zakúpiť.    

Za minulý rok sme uskutočnili 3921 absenčných výpožičiek, čo je stúpajúci trend oproti predvlani. 

Je to nárast o 417 výpožičiek. Keď to porovnáme s inými fakultami UK, predbehli sme tri, ktoré sú 

počtom študentov väčšie od nás (RKCMBF(1625), FM(2111), FSEV(3765)), takže dá sa 

konštatovať, že u nás chodí do knižnice väčšie percento študentov ako na mnohých iných fakultách. 

Počet aktívnych používateľov (t. j. tých, ktorí si aspoň raz do roka požičajú jednu knihu alebo si na 

ňu aspoň zašlú elektronickú žiadanku) v minulom roku činil 470 osôb. Tu sme o viac ako 100 

percent prekročili stav v porovnaní s počtom študentov našej fakulty. Z toho vyplýva, že našu 

knižnicu navštevujú aj používatelia z iných fakúlt, nakoľko skladba nášho fondu ponúka širšiu škálu 

odbornej literatúry. Pre zaujímavosť – pri tomto ukazovateli niektoré fakulty nedosahujú štvrtinu 

počtu svojich vlastných študentov. U nás najväčšiu skupinu mimofakultných používateľov tvorili 

študenti Filozofickej fakulty (143). Platí to aj recipročne – najviac našich študentov využilo služby 

Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK (23).  

Dňa 14.12.2011, bol v priestoroch pred knižnicou EBF UK inštalovaný nový kopírovací stroj, 

ktorý je prístupný študentom nepretržite, t.j. 24 hodín denne, vrátane sobôt a nedieľ. Jeho obsluha je 

jednoduchá, pre jeho aktiváciu stačí hodiť mincu do zariadenia umiestneného nad kopírkou, kópia 

stojí 5 centov. Počas otváracích hodín knižnice samozrejme naďalej zostáva možnosť kopírovania, 
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tlačenia z PC, skenovania a viazania do hrebeňovej väzby aj v priestoroch knižnice ako doposiaľ. Za 

rok 2011 odviedla knižnica EBF UK fakulte tržbu za kopírovanie a tlačenie vo výške 3126 EUR.  

Pracovníci knižnice svojpomocne zriadili a spravujú e-knižnicu, ktorá je voľne prístupná na 

internete, kde sú uverejňované elektronické verzie publikácií, ktoré sú žiadané a nevzťahuje sa na ne 

autorský zákon. V zásade sa jedná o literárne diela, ktorých autori sú už viac ako 70 rokov po 

smrti. V súčasnosti je možné si stiahnuť v PDF-formáte napr. Kvačalove Dejiny reformácie na 

Slovensku (1935) alebo Škrovinov Schematizmus (1924). Dúfame, že táto sekcia sa bude postupne 

rozrastať a pomôže našim čitateľom.  

Na chodbe pred vstupom do knižnice bolo namontovaných desať nových uzamykateľných 

šatňových skriniek, ktoré slúžia študentom na odloženie osobných vecí. Kľúče od skriniek sú k 

dispozícii u personálu knižnice. Najmä študenti, ktorí nebývajú na našom internáte túto novú službu 

zaiste ocenia, nakoľko doteraz nemali miesto, kde by si mohli odložiť svoje veci.  

Ďalej bol na používateľských počítačoch v našej knižnici z grantových prostriedkov (VEGA - 

grant F. Ábela) inštalovaný Anglický slovník Platinum Lexicon 5 z edície Lingea, ktorý ponúka 

široké možnosti pre začiatočníkov aj pokročilých. Súčasná verzia je najrozsiahlejším všeobecným 

obojstranným slovníkom na trhu, ktorá zahŕňa viac ako 211 000 hesiel. Slovník obsahuje aj 

gramatiku a zvukové nahrávky výslovnosti rodeného hovoriaceho vrátane fonetického prepisu, takže 

je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom. 

V neposlednom rade, okrem iných činností, knižnica eviduje cez EVIPUB aj publikačnú 

činnosť našich pedagogických pracovníkov. 

 

13. Integrovaný informačný a komunikačný systém  
Aj v minulom roku fakulta zostala pri prenájme sieťovej tlačiarne a kopírky od spoločnosti 

CopyOffice, ktorú využívajú pracovníci všetkých katedier a platí sa pri nej za vytlačené strany, 

keďže to optimalizuje náklady (nulové kapitálové investície, flexibilný mesačný poplatok). 

Realizoval sa nákup počítačov (KNZ, Inštitút kontextuálnej teológie, KSZ), projektorov 

v miestostiach P2 a P3, výmena projektora v P4 a iného hardwaru. 

Jednou z veľkých tém roku 2011 bol po ukončení pracovnej zmluvy s Mgr. J. Gondoľom, 

PhD., prechod správy IIKS pod Centrum informačných technológií na RUK. Tento strategický krok 

bol v súlade s predstavou vedenia Centra informačných technológií RUK, ktoré pre fakulty ponúka 

cenovo dostupnú správu počítačových systémov a služby s vyšším štandardom, ako dokážu pri 

udržaní nákladov fakulty realizovať vo vlastnej réžii (technická podpora aj cez dovolenky, sviatky, 

večery, víkendy a pod.). EBF UK podpísala zmluvu o poskytovaní IT služieb 17. 10. 2011. 

Informácie o možnostiach štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom 

roku 2011/2012 boli zverejnené na webových stránkach fakúlt, rovnako na portáli vysokých škôl.  

 

14. Hospodárenie fakulty 
 

Tabuľková časť - Celkový hospodársky výsledok fakulty, objem výnosov a nákladov 

 

1. Hospodársky výsledok 

2008 2009 2010 2011 

+ 80 + 51 + 36 368 + 69 

 

2. Celkové ročné výnosy  

2008 2009 2010 2011 

751 721 843 118 867 724 820 839 
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3. Náklady 

2008 2009 2010 2011 

751 642 843 067 831 356 820 770 
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Náklady na mzdy (bez povinných odvodov) v hlavnej činnosti a ich percentuálny podiel 

na nákladoch fakulty v hlavnej činnosti  

 

2008 2009 2010 2011 

329 790   367 965 376 300 318 625 

43,93 % 43,91 % 45,96 % 39,50% 
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Výnosy z prevádzkovej dotácie 

 

Výnosy z podnikateľskej činnosti 

  

€ 

 
% z celkových výnosov  

 

€ 

 
% z celkových výnosov  

 

2008 623 454,00 82,90 18 537,00 2,50 

2009 657 811,00 78,00 21 322,00 2,50 

2010 742 069,00 87,10 13 036,00 1,51 

2011 695 640,00 84,75 14 664,00 1,79 
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Ref. tabuľka: Personálne náklady (bez povinných odvodov) v hlavnej činnosti v rámci dohôd 

o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigádnickej práce študenta a ich percentuálny 

podiel na  nákladoch fakulty v hlavnej činnosti 

 

2010 2011 

32 865 46 779 
4,01 %  6,0 %  

 

Náklady na cestovné a ich percentuálny podiel na nákladoch fakulty v hlavnej činnosti 

 

2008 2009 2010 2011 

6 232 6 824 3 354 6 097 

0,8 % 0,8 % 0,4 % 1,0% 
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Náklady na spotrebu energií v hlavnej a podnikateľskej činnosti a ich percentuálny podiel 

na celkových nákladoch fakulty v hlavnej a podnikateľskej činnosti 

 

2008 2009 2010 2011 

69 306 57 926 62 350 52 882 

9,2 % 6,9 % 7,5 % 6,0% 
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Spotreba materiálu v hlavnej a podnikateľskej činnosti a ich percentuálny podiel 

na celkových nákladoch fakulty v hlavnej a podnikateľskej činnosti 

 

2008 2009 2010 2011 

15 815 25 085 16 732 56 011 

2,1 % 3 % 2,01 % 7,0% 
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Opravy, udržiavanie a revízie v hlavnej a podnikateľskej činnosti a ich percentuálny podiel 

na celkových nákladoch fakulty v hlavnej a podnikateľskej činnosti 

 

2008 2009 2010 2011 

7 381 10 244 5 422 6 792 

0,98 % 1,2 % 0,6 % 1,0% 
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Analytická časť 

 

Fakulta ukončila kalendárny rok 2011 s pozitívnym hospodárskym výsledkom vo výške 69,- 

Eur, čo je dôkazom správne nastaveného a hospodárne riadeného ročného rozpočtu. Už štvrtý rok 

zaznamenáva fakulta pozitívny hospodársky výsledok, z čoho je zrejme, že ekonomické a finančné 

mechanizmy sú nastavené optimálne a fungujú stabilne. Úlohou vedenia v nasledujúcich rokoch 

bude zachovať tieto mechanizmy a zdokonaľovať ich tak, aby sa stali predpokladom nielen finančnej 

stabilite fakulty, ale aj jej rozvoju.  
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V roku 2011 dosiahla fakulta výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti vo  výške 820 839,- 

Eur, čo predstavuje oproti roku 2010 zníženie celkového objemu výnosov o 45 212,- Eur. Zníženie 

bolo vyvolané predovšetkým znížením objemu štátnej dotácie na prevádzku fakulty a Teologického 

domova o 46 429,- Eur. Ďalšie výrazné zníženie zaznamenala fakulta v položke výnosov 

z ubytovania študentov. V roku 2011 bola výška výnosov z ubytovania študentov o 5 767,- Eur 

nižšia oproti roku 2010. Avšak vďaka marketingovej kampani zameranej na propagáciu možností 

letného ubytovania v Teologickom domove a vďaka organizovaniu konferencií, sympózií a iných 

podobných podujatí počas celého roka, sa výrazne zvýšili výnosy z ubytovania iných fyzických 

osôb. Ich celkový objem narástol oproti roku 2010 takmer o 50% a ich celkový objem dosiahol 

výšku 9 710,- Eur. Pomerne veľký nárast zaznamenali aj výnosy zo školného: z 15 414,- Eur v roku 

2010 na 23 395,- Eur v roku 2011, čo predstavuje takmer 52% nárast. Dôležitým aspektom celkovej 

analýzy ročných výnosov je analýza ich vnútorných proporcií, ktorá poukazuje na to, že aj v roku 

2011, ako aj a v predošlých rokoch, najväčší podiel na celkovom objeme výnosov, až 84,75%, mala 

dotácia zo štátneho rozpočtu. Hoci výnosy z nájmu majetku klesli v roku 2011 o 2 119,- Eur, 

celkový podiel výnosov z podnikateľskej činnosti na celkovom objeme výnosov v roku 2011 

zaznamenal 0,32% nárast.  

 

Pokles nákladov fakulty o 11 711,- Eur, ktorý zaznamenal rok 2010 oproti roku 2009 

zaznamenal aj rok 2011. Ročné náklady fakulty klesli z 831 357,- Eur na 820 771,- Eur, teda 

o 10 586,- Eur.  Aj v roku 2011, ako aj v predošlých kalendárnych rokoch, najväčší percentuálny 

podiel v štruktúre nákladov tvorili mzdy (39,50%). Avšak práve v mzdových nákladoch v hlavnej 

činnosti bol zaznamenaný najväčší pokles, a to o 57 675,- Eur alebo o 15,33% oproti roku 2010. 

Zaznamenaný pokles bol dosiahnutý v dôsledku organizačných zmien, ktoré zmenili aj štruktúru 

pracovných miest a znížili počet zamestnancov predovšetkým na technicko-hospodárskych 

a administratívnych úsekoch.  Mzdové prostriedky vynaložené v rámci dohôd o vykonaní práce, o 

pracovnej činnosti a o brigádnickej práci študenta zaznamenali mierny nárast (o 15 056,- Eur oproti 

roku 2010), avšak nie taký aký sa očakával v procese realizácie organizačných zmien.  

 

Ďalší výrazný pokles v roku 2011 zaznamenali náklady na energie, na opravy, udržiavanie 

a revízie.  Najvýraznejší bol pokles v nákladoch na energie: až o 9 467,- Eur nižšie náklady na 

energie zaznamenala fakulta v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010. Bol to druhý najvýraznejší 

pokles nákladov na energie po roku 2009, kedy náklady klesli o 11 380,- Eur, alebo o 2,3% 

v porovnaní s rokom 2008. Pokles nákladov na energie je dôsledkom sanácie budovy Teologického 

domova. Z toho vyplýva, že fakulta musí začať v najbližšej dobe plánovať a realizovať aj sanáciu 

budovy fakulty, aby mohla racionálne využiť všetky zostávajúce rezervy na úspory energie.  

 

Na rozdiel od vyššie spomenutých položiek, v ktorých bol zaznamenaný pokles nákladov 

v roku 2011, v položke spotreba materiálu zaznamenala fakulta nárast nákladov až o 39 278,- Eur 

oproti roku 2010. Vďaka dodatočnej dotácie na zabezpečenie hlavnej činnosti, ktorú fakulta dostala 

od Rektorátu UK v 4. kvartáli roka 2011, investovala fakulta do doplnenia a rozšírenia fondu 

fakultnej knižnice, do modernizácie hnuteľnej infraštruktúry Teologického domova (8 140,- Eur), do 

modernizácie počítačového a technického vybavenia fakulty (1 093,- Eur) a do celkovej obnovy 

rozvodov a inštalácii na Teologickom domove a na fakulte (3 434,- Eur). Takýto balík investícií sa 

dobudovaniu technického vybavenia a hnuteľnej infraštruktúry fakulty nepričlenilo za posledných 8 

rokov. 

 

Záver 

V roku 2011 sa fakulte podarilo dosiahnuť výrazné zníženia v nákladovej časti hospodárenia. 

Aj keď plánované zníženie nákladov na mzdy o 1/3 v porovnaní s rokom 2010, čiže o cca 125 000,- 

Eur sa nedosiahlo (náklady na mzdy sa znížili o 57 675,- Eur), pokles nákladov ma mzdy bol 
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najvýraznejší a dosiahol bezprecedentne nízku úroveň za posledných 10 rokov. Podrobnú a pozornú 

analýzu si vyžaduje každé ďalšie rozhodnutie o nastavení mzdovej a s ňou súvisiacej personálnej 

politiky fakulty. Rozvoj fakulty priamoúmerne súvisí s rozvojom ľudských zdrojov a preto kľúčový 

význam pre budúce smerovanie fakulty bude mať analýza dostatočnosti ľudských zdrojov, 

personálne zabezpečenie fakulty a stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Kľúčový význam budú mať 

odpovede na nasledovné otázky: Je momentálny stav zamestnancov optimálny a udržateľný? Je 

postačujúci pre ďalší rozvoj fakulty? Môže fakulta vôbec počítať s implementáciou rozvojových 

stratégií pri tomto počte zamestnancov a pri tomto mzdovom zabezpečení? Do akej miery je reálna 

cieľ dosiahnuť európsky priemer 1:2 vo finančných zdrojoch zabezpečujúcich mzdových príjmov 

pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov (teda 1/3 mzdových prostriedkov zo štátnej 

dotácie, 2/3 z grantovej a projektovej činnosti)? Je výkonnosť fakulty v pedagogickej a vedecko-

výskumnej činnosti adekvátna jej personálnemu obsadeniu? Existujú rezervy na zvýšenie výkonnosti 

fakulty pri tomto počte pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov? Môžeme považovať 

drastické úsporné opatrenia, ku ktorým sa pristúpilo v roku 2010 a pokračovalo v roku 2011 za 

stabilizačné? Stali sa zároveň aj predpokladom  rozvoja fakulty, alebo sa ukazujú ako faktor 

stagnácie a spomalenia rozvoja fakulty?  

 

Jeden kalendárny rok po implementácii rozsiahlych organizačných zmien nie je postačujúci 

na to, aby sme dospeli k odôvodneným odpovediam. Rok 2012 a 2013 však, budú rozhodujúce 

z hľadiska pozorovania tendencií a zberu dát pre ďalšie analýzy a strategické rozhodnutia.  

 

Hoci rok 2011 zaznamenal zvýšenie celkových príjmov fakulty, ešte existujú rezervy, ktoré si 

vyžadujú analýzu, rozpracovanie a následnú implementáciu rozvojových stratégií. V prvom rade sú 

to stratégie spojené s rozšírením ponuky krátkodobých nájmov priestorov fakulty a s lepším 

využitím  ubytovacej kapacity Teologického domova počas letných prázdnin.  

 

Keďže aj naďalej zostávajú finančné zdroje fakulty obmedzené, veľmi dôležitá je otázka ako 

nastaviť investičnú politiku, ako nasmerovať investície, ako identifikovať činností, do ktorých 

fakulta prioritné bude musieť investovať. Aj naďalej odporúčame, aby „investičné stimuly“ 

smerovali do dvoch oblasti: ľudské zdroje a materiálno-technické zabezpečenie pedagogického 

a vedecko-výskumného procesu. Výsledkom dobrej investičnej politiky fakulty by mal byť celkový 

rozvoj fakulty, ktorý vidíme predovšetkým v  internacionalizácii teologického štúdia, v tvorbe e-

learningových študijných programov, v národnej a medzinárodnej spolupráci pedagógov 

a doktorandov, v ich začlenení do národných a medzinárodných vedecko-výskumných tímov, 

v účasti fakulty na národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektoch. 

 

15. Správa budov 
Podľa plánu, v roku 2011 pokračovali práce na zatepľovaní budovy. Po výberovom konaní 

pokračovala v prácach f. MATEP z Bratislavy. Dokončila zatepľovanie ubytovacej časti a zateplila 

severnú stranu budovy (knižnica, domovnícky byt). V rámci opráv zabezpečila opravu posluchárne 

P1 (izolácia a tesnenie okien). Zatepľovanie sa prejavilo v spotrebe plynu. Oproti predchádzajúcemu 

roku sa spotreba znížila o 12942 m3 (2010- 86952 m3, 2011- 74010 m3), zníženie na cca 85 % 

minuloročnej spotreby. 

V mesiacoch apríl a máj bola zabezpečená montáž políc do novozriadeného archívu. 

V druhej polovici roka sa vykonalo množstvo prác pri úprave budovy a okolia budovy. 

Vymaľovali sa najviac znečistené chodby a miestnosti. Upravilo sa okolie fakulty (vyklčovali sa 

prebujnené kríky, prebehlo strihanie živého plota, natretie plota, zábradlia). V miestnosti P1 bol 

opravený strop miestnosti a stena pod oknami. V lete bolo zabezpečené vytepovanie kobercov, 
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kresiel a stoličiek a postelí na internáte. Spirituáli zorganizovali brigádu na vymaľovanie klubovne 

v suteréne. 

Koncom roka sa začala príprava miestností na prízemí za knižnicou na prenájom (Montáž 

vodomerov a elektromera). Koncom roka sa zakúpilo nové zariadenie kuchyniek na internáte, 

zariadenie do hosťovskej izby 011 a doplnil sa nábytok kancelárií fakulty. 

 Do posilňovne boli zakúpené rebriny a lavička na posilňovanie. 

Počas letných prázdnin sme zabezpečili ubytovanie účastníkov niekoľkých akcií: 

4. - 8. júl Letná teologická akadémia 

7. - 9. júl Kantorský kurz 

11. - 12. júl hostia z Nemecka 

9. - 12. konferencia p. Ščibrányiová 

21. - 22. august konferencia žien 

5. - 8. september konferencia 

Okrem spomenutých akcií sme zabezpečili ubytovanie hostí pre GBÚ i rôznych súkromných 

záujemcov. 

 

16. Teologický domov a duchovný život 
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. 

Nasleduje správa, ktorú do správy dekana predložili spirituáli Mgr. Milan Jurík, PhD. a Mgr. Erika 

Valko-Krišťákovou, PhD.  

 

 Duchovno – formačná činnosť a jej personálne zabezpečenie  

 Okrem akademickej prípravy, ktorú zabezpečuje EBF UK sú poslucháči EBF UK 

pripravujúci sa na duchovnú  službu v  Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (prípadne v iných 

cirkvách v zahraničí) formovaní aj v duchovnej oblasti. Duchovná formácia a sprevádzanie je 

zabezpečované na pôde Teologického domova Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pri EBF UK.  

Za duchovnú prípravu  a sprevádzanie zodpovedajú Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na 

Slovensku duchovní správcovia – spirituáli.  

Tými boli v roku 2011 Dr. Milan Jurík a Dr. Erika Valková – Krišťáková.  

  

Bohoslužobný život  

 Základnou črtou duchovného života v Teologickom domove a na EBF UK sú spoločné 

bohoslužobné a modlitebné stretnutia, ku ktorým sa schádzajú spoločne študenti a učitelia EBF UK.  

Akademické služby Božie, ktoré sú zaradené do vyučovacieho procesu na EBF UK sa konali 

aj v roku 2011 pravidelne každú stredu o 11.00 hod  v aule fakulty.  

Na službách Božích kázali profesori, docenti, odborní asistenti a ostatní učitelia fakulty 

(vrátane študentov internej formy doktorandského štúdia, ktorí sú kandidátmi duchovnej služby). 

Liturgovali na nich študenti 3. ročníka (podľa rozpisu bohoslužobných podujatí pripravovaného 

duchovnými správcami – v rámci praxe Kandidátov duchovnej služby).  

Akademické služby Božie boli vykonávané podľa poriadku skrátených služieb Božích, každý 

druhý týždeň boli obohatené spoveďou a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej. V letnom semestri 

2010/2011 sa konali akademické služby Božie 14 krát (z toho 8x so spoveďou a Večerou Pánovou), 

počas zimného semestra 2011/2012 13 krát (z toho 7 krát so spoveďou a Večerou Pánovou. Spolu 

teda 27 krát, z toho 15 krát so spoveďou a Večerou Pánovou.  
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Počas uplynulého roka sa stretávali študenti pod vedením duchovných správcov  v nedeľu 

večer o 19.00 hod. k večerným službám Božím, na ktorých slúžili (v rámci praxe Kandidátov 

duchovnej služby) študenti 4. ročníka. V letnom semestri 2010/2011 sa konali večerné Služby Božie 

12 krát a v zimnom semestri 2011/2012 11 krát, spolu 23 krát.  

Nakoľko sú tieto služby Božie otvorené i verejnosti, príležitostne sa ich zúčastňujú aj 

evanjelici žijúci v okolí fakulty.     

 Každodennou súčasťou duchovného života v Teologickom domove je i stretávanie sa k 

spoločným ranným a večerným modlitbám, spojeným s čítaním a počúvaním slova Božieho. 

Modlitebné stretnutia sa konali v Teologickom domove denne, ráno v čase 7.40 – 8.00 hod. v aule 

fakulty  a večer v čase 19.30 – 20.10 hod.  v klubovni Teologického domova (počas víkendov – v 

sobotu večer o 19.30 hod., v nedeľu sa nekonajú, nakoľko sa konajú večerné služby Božie). Počas 

skúškových období sa modlitebné stretnutia konajú ráno od 8:00 a večer od 19:30 v klubovni 

Teologického domova a sú vedené spirituálmi Teologického domova ECAV pri EBF UK 

v Bratislave. 

Modlitebné stretnutia pozostávajú zo spevu piesní (ráno z Evanjelického spevníka, večer 

zväčša mládežnícke piesne), čítania Slova Božieho a jeho výkladu, spoločných modlitieb 

a apoštolského požehnania. Počas semestra ich pripravujú študenti za asistencie duchovných 

správcov (podľa pripraveného rozpisu – viď v prílohe), počas skúšobného obdobia v letnom aj 

zimnom semestri duchovní správcovia. Biblické texty, rovnako ako aj piesne k príprave ranných a 

večerných modlitieb boli prevzaté z Tesnej brány na rok 2011.  

 Dlhoročná spolupráca s cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v 

Bratislave pokračovala aj v uplynulom roku, a to najmä prostredníctvom zabezpečovania 

stredtýždňových služieb Božích v chrámoch Božích na Legionárskej ulici (Nový kostol - utorok 

18.00 hod. SELČ, 17.00 hod. SEZČ) a na Panenskej ulici (Malý Kostol - utorok 18.00 SELČ, 17.00 

hod. SEZČ).  V uvedených chrámoch slúžili študenti  5. ročníka  (so statusom Kandidát duchovnej 

služby) pod vedením a za účasti duchovných správcov.    

 V spolupráci s bratislavským cirkevným zborom sme aj v roku 2011 zorganizovali slávnostné 

služby Božie pri príležitosti začiatku akademického roka 2011 – 2012 – Veni Sancte, ktoré sa konali 

25. septembra 2011 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici. Slávnostným kazateľom 

bol dekan EBF UK – Ľubomír Batka, PhD.  

 

Duchovné sústredenia  
Program pravidelných bohoslužobných podujatí organizovaných v Teologickom domove 

EBF UK je dopĺňaný o intenzívne duchovné sústredenia, ktoré sa konajú v jednoročných intervaloch 

pre každý ročník zvlášť. Duchovné sústredenie sa koná vždy mimo vyučovania, tzn. počas víkendov 

v zariadeniach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.   

 Cieľom duchovných sústredení je intenzívnejšie štúdium Písma Svätého v kontexte témy 

stretnutia s dôraznou aplikáciou na osobný život viery, štúdium a analýzu aktuálnych otázok služby 

v Evanjelickej cirkvi. Stretnutia poskytujú taktiež cenný priestor pre spoznávanie osobností činných 

v rôznych oblastiach služby našej cirkvi a tiež priestor pre pravidelné stretávania sa a diskusiu 

študentov so zástupcami Zboru biskupov našej cirkvi. 

 Duchovné sústredenia pravidelne vrcholia spoločnými službami Božími so spoveďou a 

prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej.  

Program duchovných sústredení bol pripravovaný podľa Plánu práce duchovných správcov 

Teologického domova ECAV na Slovensku na roky 2008 – 2013. Program duchovných sústredení, 

termíny a miesto ich realizácie pripájame v prílohe.  

 

 Termíny a miesta konania duchovných sústredení v kalendárnom roku 2011:   

Termín:  Miesto konania, seniorát:  Ročník:  
25. 03. – 27. 03. 2011  Ichthys, Veľký Slavkov - TAS 3. ročník 
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08. 04. – 10. 04. 2011  CCVČ  Brestovec, Myjava - MYS 2. ročník 

09. 09. – 11. 09. 2011  EBF UK, Bratislava - BAS 1. ročník – Orientačný kurz 

25. 11. – 27. 11. 2011 Janoškov dom, Liptovský Hrádok - 

LOS 

4. ročník 

02. 12. – 04. 12. 2011 Agapé Svätý Jur - BAS 5. ročník 

 

Pastorálna starostlivosť   
Komplexnú duchovnú starostlivosť a formáciu dopĺňajú popri organizovaných  

bohoslužobných, vnútromisijných  a duchovných podujatiach individuálne pastorálne rozhovory 

študentov s duchovnými správcami.  

 Duchovní správcovia organizovali okrem mimoriadnych aj pravidelné pastorálne rozhovory 

so študentmi plánujúcimi vstúpiť do programu Kandidát duchovnej služby, ako i so študentmi so 

štatútom Kandidát duchovnej služby.   

   

Vnútromisijné a iné spoločenské podujatia  

Diskusné večery sa konali v letnom i zimnom semestri roku 2011 spravidla raz v mesiaci - 

vždy v stredu večer.  Medzi témami diskusných večerov boli napr. – štúdium v zahraničí, diskusný 

večer s dôstojným bratom generálnym biskupom PhDr. Milošom Klátikom, PhD. a diskusný večer 

s predstaviteľmi vedenia EBF UK v Bratislave, Mgr. Ľubomírom Batkom, PhD., ThDr. Dávidom 

Benkom, PhD. a Mgr. Milanom Juríkom, PhD.  

Alternatívou k diskusným večerom boli podujatia organizované v spolupráci so Spolkom 

Jozefa Miloslava Hurbana, ako napríklad koncoročná a jesenná grilovačka (22. 6. 2011; 5. 10. 

2011), Večer spoločenských hier (18. 10. 2011) a Mikulášska kapustnica (7. 12. 2011).  

V spolupráci s EBF UK a Spolkom J. M. Hurbana sme dňa 2. 11. 2011 pri príležitosti 

Pamiatky reformácie zorganizovali sadenie jablone pred aulou fakulty, ktorý v rámci projektu ECAV 

na Slovensku k 500. výročiu Lutherovej reformácie získal Osvedčenie o zasadení stromu reformácie 

č. 14. 

K povinnostiam študentov 4. a 5. ročníka so statusom Kandidát duchovnej služby patrí 

každoročne i výpomoc v cirkevných zboroch počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov. V 

roku 2011 absolvovalo výpomoc v cirkevných zboroch počas Veľkonočných sviatkov 18 študentov 

(10 mužov, 8 žien) a počas Vianočných sviatkov 19 študentov (10 mužov, 9 žien).   

V  roku 2011 úspešne pokračovala i spolupráca našej cirkvi so Slovenskou Synodou Sion – 

Evangelical Lutheran Church of America, a to aj napriek tomu, že pre dôsledky hospodárskej 

krízy ohlasovala Slovenská Synoda Sion finančné problémy, v dôsledku ktorých hrozilo ukončenie 

alebo dočasné pozastavenie výmenného programu. V rámci výmenného programu – Summer 

Training Program nakoniec v lete 2011 vycestovali na trojmesačnú prax do cirkevných zborov 

Evanjelickej luteránskej cirkvi v USA štyria študenti z ECAV na Slovensku (Marek Hrivňák, Janka 

Kováčiková, Katarína Šoltésová a Lýdia Zloh). Študenti, ktorí sa zúčastnili uvedeného programu sa 

pri podpise zmluvy so Slovenskou Synodou Sion písomne zaviazali odpracovať v Evanjelickej cirkvi 

a. v. minimálne 10 rokov, v inom prípade by mali prostriedky vynaložené na ich pobyt vrátiť.  

Z iných spoločenských a vnútromisijných podujatí, ktoré sa uskutočnili v Teologickom 

domove môžeme spomenúť Balecký večierok (23. 11. 2011), pôstny a adventný večierok (večer 

pôstneho Slova a hudby – 19. 4. 2011 v Novom kostole na Legionárskej ulici, adventné rozjímanie s 

hudbou – 15. 12. 2011 v Malom kostole na Panenskej ulici), ktorý pripravujú každoročne duchovní 

správcovia v spolupráci so študentským spevokolom ICHTHYS v Evanjelických chrámoch Božích 

buď na Legionárskej alebo Panenskej ulici.   

V roku 2011 sa konal III. ples Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (18. 2. 

2011), ktorí zorganizovali študenti piateho ročníka. Aj tento ples patril k príležitostiam, keď sa mohli 

študenti, pedagógovia a zamestnanci fakulty stretnúť v síce neformálnej, ale za to priateľskej 

atmosfére a tvoriť tak spoločenstvo. 
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Inštitút cirkevnej hudby v spolupráci s duchovnými správcami navštevuje vnútromisijnými 

cestami cirkevné zbory našej cirkvi, či partnerských evanjelických cirkví. V priebehu roka 2011 

navštívili s pásmom duchovného slova a hudby počas niekoľkých dní cirkevné zbory v Slovenskej 

evanjelickej cirkvi a.v. vo Vojvodine (25. – 27. 3. – Báčsky Petrovec, Selenča, Hložany), ako 

i Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. v Českej republike (11. – 12. 12. 2011 – Třinec, Bystřice nad 

Olší).  

Veľkým uznaním práce speváckeho zboru Ichthys bolo tak ako v minulom akademickom 

roku aj pozvanie vystúpiť s pásmom piesní pred celou akademickou obcou Univerzity Komenského 

v Bratislave na slávnostnom otvorení akademického roka 2011 – 2012 v aule UK na Šafárikovom 

námestí dňa 19. 9. 2011. 

Študenti EBF UK, najmä členovia Akademického speváckeho zboru ICHTHYS, a študenti 

Evanjelického lýcea v Bratislave sa v spolupráci s vedením EBF UK v Bratislave, ECAV na 

Slovensku a s finančnou podporou partnerských cirkví z EKM a Württenbergu zúčastnili 33. 

Nemeckého evanjelického Kirchentagu (1. – 5. 6. 2011) v Drážďanoch. Počas Kirchentagu vystúpil 

Akademický spevácky zbor spolu 4 krát, napríklad na Službách Božích so slovenskou spievanou 

liturgiou a tiež spolu s inými speváckymi zbormi na koncerte v rámci projektu „Hoffnung für 

Osteuropa“ v Dreikönikgskirche v pásme s názvom „Töne aus Mittel- und Osteuropa“, pričom 31. 5. 

2011 v rámci tohto projektu „Hoffnung für Osteuropa“ vystúpili aj na koncerte v nemeckom 

mestečku Rudolstadt. Organizáciou účasti študentov na týchto projektoch bola Evanjelickou cirkvou 

a fakultou poverená spirituálka TD ECAV Mgr. Erika Valková – Krišťáková, PhD.  a zúčastnili sa 

ho obaja spirituáli TD ECAV pri EBF UK. Tohto zájazdu sa zúčastnilo spolu 46 študentov 

a zamestnancov EBF UK a Evanjelického lýcea, vrátane oboch duchovných správcov.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a dňa boja za slobodu a demokraciu sa dňa 14. 

decembra 2011 o 11.00 v aule EBF UK konali slávnostné služby Božie, na ktorých bol slávnostným 

kazateľom generálny biskup ECAV Dr. Miloš Klátik. Na službách Božích bolo odovzdané štyrom 

najlepším študentom EBF UK štipendium Samuela a Žofie Peressényovcov (Michal Tekely, Zuzana 

Poláková, Radim Pačmár, Zuzana Kišová). 

V spolupráci so študentským Spolkom Jozefa Miloslava Hurbana sme sa aj v roku  2011 

podieľali na vydávaní časopisu študentov EBF UK  Evanjelický teológ. Počas roka 2011 vyšli tri 

čísla Evanjelického teológa.  

 Okrem uvedených podujatí sme študentom pravidelne sprostredkovávali pozvania aj na 

duchovné, kultúrne a spoločenské podujatia, konané v Bratislave, ako i na ďalších miestach na 

Slovensku.   

Po úspešnom ukončení štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a 

absolvovaní kaplánskej skúšky, boli dňa 30. júla 2011 o 10:00 h v evanjelickom a. v. chráme Božom 

v Púchove ordinovaní 8 novokňazi, z toho 1 žena a 7 mužov. Ordinácie sa za Evanjelickú 

bohosloveckú fakultu UK v Bratislave okrem duchovných správcov zúčastnil aj dekan fakulty Mgr. 

Ľubomír Batka, PhD.   

V dňoch 20. 5. – 21. 6. prebehlo v TD sčítanie obyvateľstva. Zodpovedný bol Ing. B. 

Predmerský.  

Vďaka patrí všetkým študentom, ktorí sa zapojili do brigády za účelom skrášlenia areálu EBF 

UK dňa 1. októbra 2011. K brigáde sa okrem študentov pripojili aj pedagógovia fakulty 

a zamestnanci fakulty – spolu 30 ľudí. Išlo hlavne o úpravu zelene, výsadbu nových kvetov 

a okrasných rastlín.    

Disciplína 

Vedenie Teologického domova ECAV pri EBF UK adresovalo Disciplinárnej komisii EBF 

UK v Bratislave v roku 2011 jeden podnet na riešenie priestupku proti Domácemu poriadku TD 

ECAV pri EBF UK.  
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Dňa 18. februára 2011 zasadala Disciplinárna komisia vo veci uloženia disciplinárneho 

opatrenia voči študentovi 2. ročníka Ivanovi Lukáčovi.  

 

Iné  

 Duchovní správcovia pripravujú každoročne správcovi objektu EBF UK rozpis ubytovania a 

zabezpečujú organizačne chod samosprávnej Rady obyvateľov Teologického domova (v zmysle 

štatútu EBF UK).  

 Rozpis ubytovania na akademický rok 2011/2012 pripravili duchovní správcovia v priebehu 

mesiaca júl 2011 a 6. augusta 2011 bol v zmysle uznesenia AS EBF UK zverejnený na webstránke 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

So zástupcami Rady obyvateľov Teologického domova sa vedenie Teologického domova 

stretávalo podľa potreby.  

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vyhlásila na 1. októbra 2011 brigádu pre 

úpravu upratanie okolia fakulty, na ktorej sa organizáciou a účasťou podieľali aj spirituáli. 

V náväznosti na to sme dňa 17. 11. 2011 zorganizovali brigádu s názvom „Pridaj svoju ruku“ pre 

upratanie a vymaľovanie klubovne Teologického domova a fitnescentra, ktorej sa zúčastnilo 12 

študentov a spirituálka TD. 

  

  

17. Plány na štvorročné funkčné obdobie  
 

V závere tejto správy podávam stručný prehľad rozhodujúcich plánov na nasledujúce funkčné 

obdobie.  

V pedagogickej oblasti 

- plánovanie a príprava akreditácie fakulty vo všetkých programoch v roku 2014, 

- zvýšenie počtu študijných programov zo súčasných 9 a rozšírenie iných možností štúdia, 

- zvýšenie počtu študentov nad 200, 

- reforma rigorózneho konania a jeho zosúladenie so zákonom, 

- zavedenie e-learningovej formy výučby. 

 

V oblasti vedy a výskumu 

- rozšírenie interného vedeckého a výskumného programu fakulty, 

- skvalitnenie internetového vedeckého časopisu fakulty Testimonia Theologica, 

- zvýšenie výkonu fakulty vo vede a výskume v kategórii A – vedecké publikácie a 

monografie, 

- aktualizácia fakultnej smernice pre doktorandské štúdium, 

- udržanie počtu študentov PhD. štúdia nad 10, 

- rozvoj fondu knižnice fakulty a jeho doplnenie najnovšou teologickou literatúrou, budovanie 

knižnice ako centra pre štúdium reformácie,   

- budovanie infraštruktúry knižnice rozšírením otváracích hodín a vytvorením študijných 

miest. 

 

V oblasti zahraničných stykov 

- zvýšenie počtu bilaterálnych zmlúv ERAZMUS zo 6 v roku 2010 a rozšírenie využívania 

mobility študentov, 

- zapojenie fakulty do medzinárodného výskumného program: „Kresťanské svetové 

spoločenstvo a studená vojna“, ktorý gestoruje teologická fakulta Univerzity v Helsinkách, 

Fínsko, 
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- príprava a rozvoj anglického študijného programu 

- rozšírenie spolupráce s teologickou fakultou Univerzity v Jene, Budapešti a Prahe. 

- rozvoj bilaterálnych zmlúv a štipendijných možností pre všetky programy  

 

V oblasti rozvoja 

- posilnenie financovania fakulty cestou špecifického finančného nástroja Ministerstva školstva 

formačná prax,  

- príprava programov ďalšieho vzdelávania: rozširujúce štúdium pre učiteľov náboženstva. 

 

V hospodárskej oblasti 

- vyrovnané hospodárenie v rokoch 2011 - 2014, 

- realizácia úsporných opatrení, 

- dokončenie zateplenia budovy internátu, 

- realizácia pokrytia budovy fakulty WIFI signálom s voľným prístupom pre študentov 

a zamestnancov fakulty. 

 

Všeobecne 

- umiestnenie ako najlepšia teologická fakulta na Slovensku v hodnotení ARRA v roku 2011 

a nasledovných. 

 

18. Záver 
V závere správy chcem konštatovať, že fakulta v uplynulom roku plnila svoje základné 

poslanie vo vzdelávaní, vede a výskume. V hodnotení ARRA obsadila po tretí krát za sebou prvé 

miesto spomedzi siedmich teologických fakúlt na Slovensku.  

V prvom rade ďakujem predchádzajúcemu vedeniu EFB UK pánovi dekanovi Mgr. O. 

Prostredníkovi, PhD. a prodekanom Prof. ThDr. J. Filovi a Mgr. Františkovi Ábelovi, PhD. za všetku 

poctivú prácu a zásluhy na rozvoji fakulty – predovšetkým v rozšírení počtu študijných programov. 

Ďakujem za odvahu pustiť sa do zložitých organizačných zmien a za snahu o zapojenie fakulty do 

medzinárodných aktivít. 

Dielo, ktoré fakulta za minulý rok vykonala, by nebolo možné bez plného a obetavého 

nasadenia každého jedného spolupracovníka. Všetkým patrí vďaka menovite spolupracovníkom 

z THP úseku: pani Ľ. Černej, J. Kozákovej, A. Rajnohovej, J. Mokošovej a Ing. B. Predmerskému. 

Predovšetkým sa však chcem poďakovať členom vedenia fakulty, ktorí sa svojou prácou významnou 

mierou podieľali na dosiahnutých výsledkoch, prodekanom ThDr. D. Benkovi, PhD. a Mgr. M. 

Juríkovi, PhD., ako aj tajomníčke, pani Mgr. T. Kosturkovej a predsedníčke akademického senátu 

Doc. Mgr. art. A. Predmerskej. 

 

 

 

 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD.     Schválená AS EBF UK - 02. mája 2012  

Dekan EBF UK 

 

 

 

 


