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6. Katedra praktickej teológie 

Cestou od pastorálnej teológie ku praktickej teológii 

(Pohľady do vedeckej a pedagogickej práce Katedry 

praktickej teológie za 90 rokov) 

Prof. ThDr. Július Filo, Dr. h.c. 

 

Praktická teológia od roku 1919 

        Praktická teológia má za sebou na našej fakulte tiež 90 
ročné dejiny. Je to dlhý dejinný oblúk, v ktorom sa udiali mnohé 

zmeny. V tomto období dochádza v protestantskej teológii vo 
svete k posunu v chápaní tejto časti evanjelickej teológie. Cieľ 

praktickej teológie sa v posledných desaťročiach chápe odlišne 
od predchádzajúceho ponímania oblasti, ktorá by sa skôr dala 

nazvať ako „pastorálnej teológia“. Táto sa chápala ako 
„teologická náuka o výkone povolania pastora – kňaza“. Služba 

cirkvi vykonávaná kňazom, ktorý je pripravený na svoju 
profesiu sa chápala tak, že pastor vedie, pastorálne usmerňuje 

cirkevný zbor. Nadradený jednotlivec vedie a vyučuje členov 
cirkevného zboru. Praktická teológia sa chápe v modernom 

ponímaní v zmysle spätosti všeobecného kňazstva všetkých 
veriacich a ordinovaného kňazstva  ako celkový proces 

vzájomných vzťahov a spoločného uskutočňovania.  

         Znamená to, že predmet praktickej teológie je širší ako len 

príprava na povinnosti pri výkone povolania kňaza. Pri príprave 
služobníkov cirkvi (kňazov, učiteľov, sociálnych diakonov ) sa 

preto v súčasnosti myslí nie iba na potrebu ich dobrej prípravy, 
ale tiež v súčasnosti oveľa viac na ich koordinačnú službu pri 

spoločenstve kresťanov v procese ich rastu, spolupráce a pri 
službe svetu v zmysle misijného poverenia Ježiša Krista, Pána 

cirkvi.  
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       Praktické teológia teda v modernom ponímaní nie je iba 
pastorálnou teológiou

1
 zameranou na prípravu povolania kňaza, 

ale teológiou rastu Božieho kráľovstva cez cirkev vo svete 
v spolupráci členov cirkvi. Ako sa prejavila táto zmena 

paradigmy v našom prostredí? Aké ďalšie posuny tu možno ešte 
sledovať? 

          Deväťdesiatročné obdobie sa dá členiť podľa jednotlivých 
historických epoch tohto obdobia. Ak tieto jednotlivé epochy 

dáme do súvisu s pôsobením vedúcich osobností na Katedre 
praktickej teológie na našej fakulte, tak môžeme hovoriť pri 

snahe o zjednodušenie  pohľadu  o troch obdobiach. Pokúsim sa 
ich pomenovať, aj keď som si vedomý, že to nie je ľahké:  

      Obdobie budovania základov pastorálnej teológie (nie 
natoľko praktickej teológie v horeuvedenom novšom chápaní) 

so zameraním na prípravu služby kňazov.  

      Hovoríme o období, keď sa spoločnosť chápe v našich 

slovenských pomeroch ako tradične kresťanská. Postavenie 
cirkvi a kňazov nie je v spoločnosti problematizované. 

        Toto obdobie bolo vo výskumnej oblasti, pri 
vyhodnocovaní rozhodujúcich dôrazov vedeckých monografií 

tohto obdobia, príznačné záujmom spracovať historické 
dedičstvo evanjelickej teológie v rôznych oblastiach. Popri tom 

sa stále jasnejšie tiež objavujú snahy využívať podnety 
teologickej tvorby vo svete a reagovať na teologické výzvy 

domáceho prostredia.  

       V tomto období rozvíjal praktickú teológiu Prof. Ján 

Jamnický. (Pôvodne to malo byť pre slovenských  študentov 
akadémie a senior Karl Eugen Schmidt mal slúžiť ako profesor 

pre nemeckých študentov, ten však podľa zápisnice prvej 
fakultnej rady po vytvorení akadémie svoje  menovanie 

                                              
1  Tak tiež už Henkys Jürgen: Die praktische Theologie (Einführung) 

in Handbuch der praktischen Theologie I. Evangelische Verlagsanstalt Berlin 

1975. 
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neprijal.) V prvom roku študovali na fakulte 25 Slováci 4 
Nemci, 4 Maďari a 1 Chorvát. 

        Vedeckú a pedagogickú činnosť Prof. Dr. Jána 

Jamnického (1878 – 1967), ktorý pôsobil na fakulte do roku 

1953, zhodnotili písomne v roku 1938 Ján Petrík
2
 a Dr. Ladislav 

Jurkovič
3
 a pri 80-tych narodeninách Prof. Dr. Ján Petrík 

Cirkevné listy 1958 (7-8). V roku 1948 pri jeho 90-tych 
narodeninách bol vydaný „Sborník...“

4
, v ktorom podrobne 

sumarizuje jeho publikačnú činnosť Prof. Dr. Samuel Štefan 
Osuský. Nazýva ho nestorom našej Evanjelickej bohosloveckej 

fakulty a podrobne hodnotí články a knižné monografie 
uverejnené tlačou i tie, ktoré uverejnené neboli. Uvádza viaceré 

historiografické práce Prof. Jamnického, kázne a odborné 
publikácie. Spomeniem s vďakou aspoň knižné publikácie:  

          Prof. Jamnický uverejnil knižne: 

- Evanjelické pohrebné kázne, Liptovský Mikuláš v roku 

1927, tato kniha „tiež zavážila, aby dostal čestný doktorát 
od teologickej fakulty v Paríži“ v roku 1924

5
  

- Liturgické nápevy, Liptovský Mikuláš 1933 

- Cirkevnoprávne normy novohradského ev.a.v. kontubernia 

zo začiatku 17. storočia, Liptovský Mikuláš 1946 

- Právny zástoj kňazov a svetských údov ev. a. v. cirkvi na 

Slovensku v 16. a 17. storočí, Liptovský Mikuláš 1946 

    Na fakulte vydal obsažné cyklostylované kompendiá  

Liturgiky, Homiletiky, Cirkevného práva, Katechetiky, 
Pastorálky a Úvod do praktickej teológie. V kompendiách 

vysvetľuje dopodrobna historické korene, ale tiež prakticko-
teologickú problematiku  jednotlivých otázok. Po niektorých 

                                              
2  Služba 1938, s 5-9. 
3  Služba 1938, s 5-9. 
  Cirkevné listy 1938, s 9-11. 
4  Beblavý, Ján: Sborník, Tranoscius 1948. 
5  Sborník 189. 
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statiach tiež uvádza literatúru zväčša z prelomu 19. a 20. 
storočia.  

       Pripravil tiež druhú pastorálnu časť cirkevnej ústavy (tá sa, 
podľa môjho názoru stala súčasťou cirkevnej ústavy, 

a programom duchovnej práce v cirkvi, ktorá slúžila ECAV 
v rokoch 1951 – 1993) a viaceré ďalšie návrhy 

cirkevnoprávnych noriem. Podieľal sa na preklade Nového 
zákona. Svedčí o tom aj jeho podpis spolu s ďalšími siedmimi 

prekladateľmi na autorizovanom preklade Novej zmluvy, 
Liptovský Mikuláš 1942. Nesmierne dôležité pre fakultu bola 

jeho dlhoročná služba ako správcu teologického domova, pri 
ktorom mal dlhé roky osobný kontakt s duchovným rastom 

teológov. Dr. Ladislav Jurkovič pri jeho šesťdesiatke píše
6
: 

„Teologický domov je najmilším poľom pôsobnosti Prof. dr. 

Jána Jamnického. V Domove pripravuje otcovskou 
starostlivosťou nádejným kňazom príjemný a milý pobyt. Kto 

chce poznať Prof. Jamnického musí ho vidieť v Domove.“ 

 

        Obdobie teologickej podpory základných úloh cirkvi, 

ktorá pôsobila za prísnych administratívnych obmedzení. 

(1949 – 1989) 

       Centrálnou postavou tohto obdobia bol Prof. ThDr. Ján 

Petrík (1910 – 1983). Bol od roku 1937 farárom v Modre- 
Kráľovej a počas svojho pôsobenia na fakulte prakticky skoro 

do konca ostal v službe praktického farára. To mu pomáhalo 
svoju výskumnú a pedagogickú prácu konfrontovať 

s každodennou realitou cirkvi a osobne ju aplikovať. 

        Profesor Ján Jamnický ho oslovil, aby sa stal asistentom na 

fakulte zrejme hneď po jeho príchode do Modry-Kráľovej preto, 
„lebo vedel, že má dobré predpoklady k tomu, aby na základe 

                                              
6  Cirkevné listy 1938 s 11. 
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svojej lásky k dejinám cirkvi, ako aj pri svojej precíznosti 
...zavŕšil proces poslovenčenia evanjelických služieb Božích“

7
  

Prof. Petrík si určite svojimi v Tranosciu knižne vydanými 
prácami: Dejiny slovenských ev. a. v. služieb Božích (1946) a 

„Chrámové agendy“ (1948) získal oprávnene meno odborníka 
v oblasti Liturgiky a dejín služieb Božích, a tak sa stal tiež 

vedúcou osobnosťou pri príprave a vydaní prvej slovenskej 
„Chrámovej agendy“ z roku 1954. Podľa slov vedúceho 

autorského kolektívu (Agendálny výbor pôsobil od roku 1942) 
„Agenda je zostavená zo starého i nového materiálu. Starší 

materiál je však prepracovaný a prispôsobený súčasným 
potrebám. Novší materiál je prebratý jednak zo zahraničných 

Agiend, jednak niečo z domáceho prameňa... ostatné je vlastnou 
prácou autorovou“.

8
 Z poznámky je vidieť, že výskumná práca 

Prof. Petríka na fakulte viedla k priamej pomoci cirkvi pri 
tvorbe Agendy a Prof. Petrík dostal pri tejto úlohe skoro práva 

autora.  

         Agenda, podobne ako Cirkevná ústava, ktorú naša cirkev 

používala v rokoch 1949 – 1989 sú ovocím teologickej práce 
autorov z obdobia pred nástupom totalitnej moci. 

Cirkevnoprávny program a Liturgický program cirkvi boli 
z Božej milosti pripravené dobrým spôsobom na ťažké obdobie 

obmedzení v predstihu.  

      Liturgická teológia s hlbokými historickými koreňmi bola 

najobľúbenejšou časťou teologickej vedy Prof. Petríka. Pre 
cirkev autorsky pripravil (iste tiež v spolupráci s ďalšími 

odborníkmi) Pašie (1955) a 11 ďalších vydaní Liturgiu služieb 
Božích (príručka pre zbory z roku 1960) a Pohrebnú agendu 

(1972 a 1983).  

                                              
7  Nandrásky, Karol. Prof. ThDr. Ján Petrík 70 – ročný in Cirkevné 

listy 1980 s 39. 

8  Chrámová agenda, Tranoscius 1954 s.5. 
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         Prof. Petrík vydal pre poslucháčov teológie dve kompendiá 
na fakulte: 

     Kapitoly z domácich cirkevných dejín 1968 a Kapitoly 
z praktickej teológie (1969) Tak využil obdobie politického 

„odmäku“ okolo roku 1968.  

    Vyučoval okrem liturgiky tiež pastorálku  katechetiku. 

Základné tézy pre výučbu diktoval počas hodín. Rozmnožovanie 
kompendií nebolo dovolené. 

       Na katedre Praktickej teológie však pôsobil dlhé roky (1953 
– 1990) tiež Prof. ThDr. Ján Michalko (1912 – 1990). Venoval 

sa najmä oblasti Homiletiky  a Praktickej exegéze.  

      Vedecky cennou prácou pre oblasť homiletiky je jeho 

monografia „Kázňové smery (Tranoscius 1955). V nej zozbieral 
a utriedil množstvo kázňového materiálu, vytvoril typológiu 

kázňových smerov v náväznosti na smery jestvujúce v zahraničí. 
Aj to sa jedná o hodnotné spracovanie teologického dedičstva, 

ktoré slúži až podnes. 

      Prof. Michalko pôsobil predovšetkým na katedre 

systematickej teológie. Na našej katedre vydal kompendium 
Homiletiky a Praktickej exegézy, ktorá ako nová disciplína od 

čias Prof. Jamnického odpovedala na liberálne tendencie vo 
vedeckej exegéze a venovala sa pochopeniu a vyjadreniu 

zvestného bohatstva textu ako celku.  

     Fakulta bola v tomto období v ohnisku pozornosti všetkých 

kontrolných a represívnych orgánov totalitnej moci. 
Rozhodujúcou úlohou teológie vo vede a pri vzdelávaní bolo 

počas tohto obdobia v oblasti pastorálnej teológie a prípravy 
kňazského dorastu služba cirkvi na udržanie jej základných 

funkcií. Pre existenciu a službu cirkvi bolo veľmi potrebné, že 
úsilím mnohých mohla fakulta pokračovať vo svojej službe 

počas tohto ťažkého obdobia. Okrem toho odovzdala aj cez 
praktickú katedru viaceré cenné výskumné práce, ktoré sa 
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sústreďovali predovšetkým na pochopenie, utriedenie 
a interpretovanie dedičstva minulosti.  

     Obdobie súčasné – obdobie rozvoja praktickej teológie, 

tvorby nových študijných programov, obdobie vedeckej 

spolupráce s inými humanitnými vedami, praktická teológia 

ako teologická podpora pre službu cirkvi v otvorenej 

pluralitnej spoločnosti. 

      Nové obdobie po oslobodení spoločnosti od politických 

obmedzení a po získaní plnej slobody pre službu cirkvi sa 
praktická teológia začala rozvíjať v súlade s konceptom 

naznačeným v úvode tejto štúdie. Praktická teológia 
v modernom ponímaní v svetovom kontexte evanjelickej 

teológie nie je iba pastorálnou teológiou zameranou na prípravu 
povolania kňaza. Je teológiou rastu Božieho kráľovstva cez 

cirkev vo svete  

- v spolupráci členov cirkvi  

- s využitím a rozvíjaním ich darov a  

- uplatňovaním spoločnej zodpovednosti za účasť na Božej 

misii. 

    S tým súviseli viaceré dôrazy, ktoré v súčasnom období 

uskutočňujeme: 

1. V minulosti prevládajúci historizmus v praktickej teológii je 

potrebné nahradiť záujmom o potreby súčasnej cirkvi v korelácii 
so svetovým trendom praktickej teológie ako vedy. V 

tomto smere dochádza k úprave základného profilu a obsahu 

prednášaných disciplín. Použitie historických koreňov 

jednotlivých koncepcií ostalo, bolo však dobudované 
o zameranie na súčasné výzvy cirkevnej praxe v náväznosti na 

výskum týchto otázok vo svete a v spolupráci s výdobytkami 
iných humanitných vedných odborov (psychológia, sociológia).  

2. Pozornosť bolo treba zamerať na dôležité témy, napr. 

v oblasti liturgickej teológie a výskumu sviatostí v učení 

a praxi Evanjelickej cirkvi. Dve konferencie s medzinárodnou 
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účasťou na Slovensku zhodnotili a nanovo analyzovali 
zakorenenosť sviatostí v živote cirkvi, boli pripravené 

v spolupráci ECAV a našej katedry. Ich výsledky boli 
uverejnené v zborníku Viditeľné slovo

9
.  Podobne po 

konferencii v roku 2005 bol vydaný zborník z teologickej 
konferencie „Teológia evanjelických služieb Božích

10
. 

Priekopnícky charakter mal aj program o výskume kresťanského 
šafarénia. Plody tejto práce, na ktorej boli zainteresovaní 

spolupracovníci fakulty boli vydané v Zborníku zo „Seminára 
o šafárstve“ a „Konferencie o kresťanskom šafárení“

11
. 

         Táto výskumná práca viedla tiež k priamej spolupráci pri 
tvorbe súčasne používanej Chrámovej agendy, pri ktorej bol od 

roku 1994 vedúcim autorského kolektívu (Bohoslužobného 
výboru) Doc. ThDr. Július Filo.

12
 

3.Vo výskumnom snažení minulých rokov dominuje na našej 
katedre téma obnovy cirkvi. Jej mnohé aspekty boli spracované 

a zverejnené v monografii „Horizonty obnovy cirkvi“
13

 Obnova 
ako evanjeliová možnosť je skutočným imperatívom pre 

teológiu a cirkev súčasnosti, aby cirkev mohla podstatnejšie 
prispieť ku obnove humanity. Zápas s vnútornými prekážkami 

v teológii a praxi je súčasťou úlohy. Evanjelické spoliehanie na 
„moc milosti“, v zmysle efektívneho chápania dosahu 

ospravedlnia človeka Kristovou obeťou, má pritom základný 
význam. Teológia musí v súčasnosti lepšie poukazovať na moc 

milosti v Kristovi, aby cirkev z Božej moci našla silu a múdrosť 
k obnove svojej teológie a praxe. Pochopenie zachraňujúcej 

Kristovej moci ako nenahraditeľnej ponuky prezentuje vedecká 
monografia Víťaziaci Kristus.

14
 

                                              
9  Filo, Július: Viditeľné slovo, Tranoscius 1998. 
10  Filo, Július: Teológia služieb Božích, Prešov 2008. 
11  Ružek, Juraj: Zborník. Svätý Jur -  Modra 1999. 
12  Filo, Július a kolektív:Chrámová agenda Tranoscius 1996. 
13  Filo, Július: Horizonty obnovy cirkvi, Tranoscius 2001. 
14  Filo, Július: Víťaziaci Kristus, Tranoscius 2006 – je prepracovaným 

vydaním dizertačnej práce autora. 
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      Praktický dosah tejto vedeckej práce možno vidieť pri 
spolupráci na tvorbe súčasnej Cirkevnej ústavy ECAV na 

Slovensku a viacerých cirkevnoprávnych predpisov a noriem. 
Vedúci Katedry Doc. Filo bol členom právneho výboru 

a predseda synody a je autorom návrhov právnych noriem 
o kanonických vizitáciách a o záväzných predpisoch pre 

cirkevno-zborovú prax. 

4.  Za významný vedecko-teologický prínos s dosahom pre prax 

pokladáme na katedre obnovu cirkvi smerom k misijnej 

zodpovednosti za svet. Prekonanie uzavretosti a 

izolovanosti duchovnej kultúry cirkvi a jej teológie sa dá 
dosiahnuť len spoločne spoluprácou teológie ako vedy a cirkvi. 

Spoločným menovateľom je vystrojenie viery záujmom nie iba 
o vlastnú záchranu, ale o dobro druhých ľudí a kultúr.

15
 V tomto 

súvise v roku 2006 vydala  Matica Slovenská publikáciu 
„Prenikanie soli“

16
, ktorá obsahuje štúdie ku prieniku 

kresťanských hodnôt do spoločenského života.  

5. Výskumná a organizačno-pedagogická pozornosť na katedre 

sa sústreďuje na rozpracovanie diakonickej teológie v súvise 
s vytvorením nových  študijného programov iniciovaných cez 

katedru Praktickej teológie na EBF UK. Prvoradou bola príprava 
učebných textov pre novovytvorené disciplíny nových 

študijných programov so zamierením evanjelickej teológie na 
sociálnu pomoc a riadenie sociálnej pomoci 

       V sledovanom období sa na práci na katedre podieľali a 
podieľajú viacerí spolupracovníci. Niektorí sú kmeňovými 

pracovníkmi EBF UK, iní prichádzajú vyučovať 
v novovytvorených programoch so zameraním na sociálnu 

pomoc z Pedagogickej fakulty a z Fakulty manažmentu UK. 

                                              
15  V tomto zmysle som prispel na viacerých medzinárodných fórach 

a využívam členstvo v Svetovom luteránskom zväze na teologické 
spracovanie tém, ktoré podporujú prebudenie nesebeckej a celkovej misijnej 

zodpovednosti kresťanstva. 

16  Filo, Július: Prenikanie soli, Matica Slovenská . 2006. 



 

10 
 

       Doc. ThDr. Igor Kišš bol menovaný na Katedru praktickej 
teológie v roku 1980 a prednášal Katechetiku a Cirkevnú 

agendu. K obidvom vydal kompendiá.  

          Doc. ThDr. Július Filo pôsobí na fakulte od 1. septembra 

1975 ako asistent a 5 rokov ako duchovný správca Teologického 
domova. Bol menovaný za docenta na katedru (Ministerstvom 

kultúry) v tom istom čase ako Doc. ThDr. Igor Kišš po odchode 
Prof. ThDr. J. Petríka a prednášal: Cirkevné právo, Pastorálku, 

Praktickú exegézu. 

       ThDr. Ján Štanceľ bol menovaný za docenta a pôsobil ako 

prednášateľ a vedúci katedry 1987 – 1989.  

        Odb. as. ThDr. Ivan Tóth pôsobil na katedre v rokoch 1992 

- 2002, prednášal určitý čas Katechetiku a viedol praktiká 
z Homiletiky a Katechetiky. Asistenta Katarína Valčová viedla 

praktiká z Pastorálky v rokoch 2002 – 2005. 

      Dr. Oľga Šimová, CSc viedla predmety Vokálna 

interpretácia (Technika spevu a reči) v rokoch 1992 – 2001.  

Mgr. Eva Bachletová, PhD viedla mediálny seminár v rokoch 

2002 – 2005. 

   Angličtinu vyučovali zahraniční lektori: Keneth 

Michnay,William Hinlicky. 

         Na seminári o Kresťanskom šafárení spolupracovala Ing. 

Janka Mináčová v rokoch 2005 – 2007. 

          Dnešné obsadenie základných úloh na Katedre 

praktickej teológie.   V súčasnosti, od r 1990, je vedúcim 
katedry Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

17
 

                                              
17

  Július Filo študoval teológiu na Slovenskej evanjelickej 

bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1969-1974. V študijnom roku 

1973-1974 študoval na Univerzite Karola Marxa, Teologickej sekcii, v Lipsku 
na základe štipendia Diela Gustawa Adolfa. Tu okrem ďalšieho intenzívneho 

štúdia jazyka nemeckého urobil skúšky z Lutherovej teologie, Pastorálky a 

Diakoniky. V štúdiu pokračoval doktorským pokračovaním. Ako jeho základ 
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        Na katedre pôsobí v súčasnosti:  

        Jeden riadny profesor - Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. 

(pôsobí na fakulte od 1. septembra 1975). V súčasnosti vyučuje: 
Liturgiku, Cirkevné právo, Aplikovanú hermeneutiku, Základy 

pastorálky, Diakoniku, Teologické základy diakonie, Dejiny 
diakonie a vnútornej misie, Zborovú diakoniu, Problematiku 

ústavnej diakonie, Diakonát ako zriedená služba cirkvi, 
Organizačné a právne predpoklady diakonickej služby v SR. 

Jedna docentka pre cirkevnú hudbu  - Doc. Mgr.art Anna 
Predmerská pôsobila na katedra ako odb. asistentka od 1. sept. 

1991 a v súčasnosti prednáša Teóriu hudby, Evanjelickú 
hymnológiu, vedie Cirkevnú hudbu a Liturgický spev.  

     Jedno miesto pre docenta teologických disciplín je 
neobsadené.  

                                                                                                    
podal na SEBF v Bratislave v r. l980 na Katedre Novej zmluvy dizertačnú 
prácu "Život a smrť v helenizme a Novej zmluve". Po absolvovaní 

rigoróznych skúšok z disciplín Novozmluvnej katedry a Katedry praktickej 

teológie bol promovaný na doktora evanjelickej teológie 26. januára 1982 

v Bratislave. Po riadnom habilitačnom konaní bol s účinnosťou od 1. januára 
1992 dekrétom č. 075 bol vymenovaný za docenta pre odbor „praktická 

teológia“ rektorom UK Prof. Mudr. Jurajom Švecom DrSc. Základom pre 

habilitačné pokračovania bola práca publikovaná cestou Svetového 

luteránskeho zväzu v Ženeve v roku 1990 pod názvom: „Renewing Worship“. 
Doktorát teológie honoris causa mu udelila 19. apríla 1998 Muhlenberg 

College, Allentown, Pennsylvania. USA 

 Po inauguračnom pokračovaní bol vymenovaný za profesora 

evanjelickej teológie prezidentom republiky Rudolfom Schusterom 7. 
novembra 2002 dekrétom č 1013/2002. 

             Profesor Filo zastáva viaceré funkcie v medzinárodnom 

vedecko-teologickom prostředí: 

                 Je členom Rady Svetového luteránského zväzu (ďalej 
SLZ)^so sídlom v Ženeve, Švajčiarsko; Predsedom Projektového výboru 

SLZ; Luteránskym spolupredsedom Spoločnej teologickém komisie SLZ a 

Svetového zväzu reformovaných cirkví (spolu 20 teologických profesorov); 

Členom Kuratoria Ekumenického institutu SLZ v Strassbourgu, Francúzsko; 
Členom výkonného výboru Společnosti pre medzikulturálnu pastorálku a 

poradenstvo (SIPCC), so sídlom v Düsseldorfe, Nemecko; Členom Správnej 

rady  Výskumného inštitútu Wilhelm Löhe, Neuendettelsau, Nemecko 
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         Traja interní odborní asistenti:  

- Odb. asistent Mgr. Jozef Benka, PhD pôsobí na katedre 

pôvodne ako asistent od 1. septembra 1991. Prednáša 
Katechetiku, Didaktiku náboženskej výučby a Homiletiku.    

- Odb. as. Mgr Miroslav Hvožďara, PhD  pôsobí na fakulte 
pôvodne ako asistent od 1. septembra 1991. V súčasnosti 

prednáša Cirkevnú agendu, Úvod do misiológie, Nemecký jazyk 
a vedie praktiká z Liturgiky.   

- Odb. as. Mgr. Samuel Mišiak pôsobí na katedre pôvodne ako 
asistent od roku 2000. Vedie seminár o vplyve siekt v cirkvi a 

spoločnosti a praktiká z Homiletiky a Katechetiky. 

Dvaja asistenti:  

- Mgr Milan Jurík pôsobí na katedre od 9. septembra 2002 
(zároveň je v súčasnosti zamestnaný ako duchovný správca 

teologického domova) vedie pastorálne a katechetické praktiká 
a semináre a  

 - Mgr. Katarína Juriková vedie zborový spev.  

         Jana Feketeová učí techniku spevu.  

Súčasťou úloh katedry je aj výučba živých jazykov (angličtina, 
nemčina). Na katedre sa vystriedali viacerí domáci a zahraniční 

(z Nemecka a USA) lektori jazykov. V súčasnosti zabezpečuje 
výučbu nemčiny Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. a anglického 

jazyka William Hinlicky, USA. 

        Podľa študijného poriadku na katedre pôsobí 9 interných a 

ďalších 17 pedagógov z PaedF, FiF a FM, teda spolu 26 
pedagógov. 

         Študenti majú k dispozícii tieto kompendiá, ktorých 
autorom je Július Filo: 

Základy Pastorálky (pre Mgr. nedelený program „Evanjelická 
teológia“ 7. semester, pre Bc program Evanjelická teológia so 
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zameraním na sociálnu pomoc 1. semester a Mgr. program 
Evanjelické náboženstvo v kombinácii 1. semester) 

Cirkevné právo (pre Mgr. nedelený program „Evanjelická 
teológia“ 9. semester) 

Liturgika (pre Mgr. nedelený program „Evanjelická teológia“ 6. 
semester) 

Aplikovaná hermeneutika (pre Mgr. nedelený program 
„Evanjelická teológia“ 5. semester, pre Bc program Evanjelická 

teológia so zameraním na sociálnu pomoc 5. semester a Bc 
program Evanjelické náboženstvo v kombinácii 5. semester) 

Diakonika (pre Mgr. nedelený program „Evanjelická teológia“ 
8. semester)  

Pre Bc. študijný program: „Evanjelická teológia so zameraním 
na sociálnu pomoc“                   

Teologické základy diakonie  (1. semester) 

Dejiny diakonie a vnútornej misie (2. semester) 

Diakonát ako zriadená služba cirkvi (5. semester) 

 Zborová diakonia (3. semester) 

    Problematika ústavnej diakonie (4. semester) 

Organizačné a právne predpoklady sociálnej služby na 

Slovensku (5. semester) 

Pre Mgr. program Evanjelickej teológia sú ďalej v používanie 

tieto kompendiá: 

Kišš, Igor: Výchova ku kresťanskej dospelosti.  

                  Cirkevná agenda 

Benka, Jozef: Kapitoly z katechetiky. 

Benka, Jozef : Kapitoly z homiletiky (časti kompendia Prof. 
Michalku a vlastné kapitoly) 
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Výzvy a možnosti pred nami 

      Vzdelávanie 

     V záujme  zvýšenia počtu študentov a lepšieho využitia 
učiteľských kapacít na EBF UK pripravujeme na EBF UK: 

1. Bakalársky denný program „Cirkevná hudba 
v kombinácii s učiteľskými predmetmi na PaedF UK. 

2. V náväznosti na akreditované programy EBF UK 
pripravujeme program ďalšieho vzdelávania v Pastorálnej 

psychológii, program doplnkového štúdia Klinického 
pastorálneho vzdelávania a vzdelávania v Supervízii v kontexte 

služby cirkvi v spolupráci s partnermi v Nemecku. 

 

      Veda: 

      Príprava grantových projektov 

1. Pripravujeme opätovný návrh VEGA projektu „Inklúzia 
marginalizovaných za pomoci cirkevných zborov na 

Slovensku“. 

2. Diakonia pre seniorov. Preskúmanie sociálnych potrieb 

v jednotlivých regiónoch Slovenska, možností cirkví pre účasť 
na starostlivosti o starších spoluobčanov a ich dôsledkov pre 

primeranú odbornú prípravu. 

        Príprava publikácií 

3. Misiologické perspektívy, Misijná teológia svetového 
luteranizmu a jej využitie na Slovensku. 

4. Vydávanie Kompendií a učebných textov. 

5. Vydanie kompendií formou vysokoškolských učebníc.  
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