
Tézy k programovému vyhláseniu kandidáta na dekana EBF UK                       Milan Jurík, PhD.  

Ciele  

- EBF UK ako moderná vzdelávacia inštitúcia poskytujúca kvalitné vzdelávanie humanitného 
smeru, založené na najnovších poznatkoch teologického výskumu, pestujúca tvorivú 
atmosféru bádania, založeného na Písme Svätom  

- snažiť sa o približovanie kvality vzdelávania a vedeckého výkonu k špičke krajín 
stredoeurópskeho regiónu a bežnému štandardu v celosvetovom meradle 

- snažiť sa o vytváranie spoločenstva, v ktorom vzájomné vzťahy jeho členov neurčuje moc, ale 
duchovná autorita, a v ktorom sa rešpektuje akademická sloboda ako nevyhnutný 
predpoklad existencie a trvalého rozvoja výchovnej a vzdelávacej činnosti (Štatút EBF UK, 
preambula) 

Organizácia práce 

- tímová spolupráca a participatívny štýl riadenia procesov na všetkých úrovniach 
- korektné vzťahy vedenia fakulty a Akademického senátu EBF UK 

Personálna politika 

- zodpovedná personálna politika 
- spravodlivý model odmeňovania 
- podpora spolupracovníkov  

Prezentácia fakulty 

- pozitívna prezentácia fakulty ako perspektívneho miesta pre štúdium, študentský 
a duchovný život  

- tvorba novej série propagačných materiálov v elektronickej i tlačenej forme 

Vzdelávanie 

- snaha o zvyšovanie kvality výučby jednotlivých predmetov s dôrazom na posun  
od pasívneho memorovania k tvorivému mysleniu a nadobúdaniu kompetencií potrebných 
pre prax 

- intenzívna snaha o zabezpečenie plynulej generačnej výmeny garantov a spolugarantov 
štúdia ako predpoklad úspešného zvládnutia nasledujúcej akreditácie študijných 
programov 

- prehodnotenie možností inovácie sociálne a diakonicky zameraných študijných programov, 
resp. príprava nového študijného programu 

Veda a výskum 

- podpora zvyšovania výkonu fakulty vo vedeckej a publikačnej činnosti  
- zvyšovanie výkonu bude možné predovšetkým prostredníctvom cieleného zamerania 

publikačnej činnosti na získavanie najvyššie hodnotených publikačných výstupov 
- podpora zvyšovania výkonu fakulty v grantovej činnosti 

Knižnica  

- podpora rozširovania knižného fondu a nákup najnovšej teologickej literatúry 
- kvalitnú knižnicu považujem za významný predpoklad pre vedecký a tvorivý výkon fakulty, 

takže považujem za potrebné hľadať všetky možnosti a prostriedky zlepšovania služieb 
a vybavenia fondu fakultnej knižnice 

- pokračovať v trende rozširovania knižného fondu, cestou každoročných akvizícií kníh - 
prostredníctvom grantov, darov, či priamych nákupov 

- podpora a budovanie pracovného tímu knižnice 

Zahraničné vzťahy  

- pestovanie a rozvoj spolupráce so zahraničnými partnerskými fakultami, cirkvami 
a organizáciami   



- rozvoj spolupráce  s partnerskými evanjelickými fakultami v zahraničí – ETF UK v Prahe 
a Evanjelickou Univerzitou v Budapešti formou pravidelných družobných návštev, 
krátkodobých hosťovaní pedagógov, rozšírenie spolupráce s krajinami V4 o Poľsko  

- podpora mobilít študentov a učiteľov v rámci programu ERASMUS+, formou existujúcich 
interinštitucionálnych zmlúv, ako aj ich predĺženia, či doplnenia o ďalšie inštitúcie 

- pokračovať v spolupráci so Slovenskou Synodou Sion v USA či Lutherovou spoločnosťou 
v Prahe  

Hospodárenie 

- dôraz na zodpovedné hospodárenie  
- zníženie časti objemu štátnej dotácie za znižujúci sa počet študentov kompenzovať 

zvyšovaním výkonov v oblasti vedy a výskumu – teda v publikačnej a grantovej činnosti  
- pokračovať v podnikateľskej činnosti, najmä formou prenájmu priestorov nevyužívaných 

k výučbe, apartmánov, prenájmu priestorov na organizovanie konferencií, kongresov  
či ponuky letného ubytovania 

Príprava osláv 100. výročia založenia EBF UK 

- príprava knižnej publikácie, pamätnej medaily a dôstojných osláv jubilea fakulty 

Spolupráca s Evanjelickou cirkvou a.v. 

- okrem univerzitnej prípravy pracovníkov pre službu v oblasti teológie, učiteľstva a diakonie  
je jednou z dôležitých úloh EBF UK ponúkať odbornú a vedeckú reflexiu histórie, života 
a pôsobenia ECAV či kresťanstva na Slovensku a v stredoeurópskom regióne  

- budem podporovať, aby sa akademickí pracovníci EBF UK aktívne zúčastňovali na práci  
v celocirkevných výboroch ECAV, pri tvorbe teologických stanovísk, v odborných komisiách, 
pri tvorbe teologickej literatúry,  v procese prípravy a úprav bohoslužobných kníh ECAV 
či učebníc evanjelického náboženstva 

- budem sa zasadzovať o pestovanie dobrých vzťahov s ECAV a jej predstaviteľmi na všetkých 
úrovniach, ako i o korektné ekumenické vzťahy s inými registrovanými kresťanskými cirkvami 
a ich teologickými fakultami  

Správa budovy 

- postupná revitalizácia, obnova infraštruktúry a zariadenia fakulty s cieľom znižovania 
energetickej náročnosti, podpory zelenej energie, separovania odpadu...  

- rekonštrukcia domovníckeho bytu a apartmánov s výhľadom komerčného využitia  
- úprava a komerčné využitie voľných priestorov fakultnej kuchyne  
- pokračovanie vo zveľaďovaní priestorov fakulty, Teologického domova ECAV pri EBF UK 

a celého areálu fakulty, včítane úpravy a rozširovania zelene, oddychových a relaxačných zón  

Teologický domov ECAV pri EBF UK a spolková činnosť 

- podpora aktivít Teologického domova ECAV pri EBF UK (duchovné aktivity, brigády, cesty  
do seniorátov, cirkevných zborov...) 

- podpora aktivít študentského spolku – Spolok J. M. Hurbana (študentský časopis – Evanjelický 
teológ, športové a kultúrne aktivity) 

- podpora aktivít akademického speváckeho zboru Ichthys  
- podpora tematických výletov a exkurzií (sprostredkujúcich príklady dobrej praxe) 

 

 

V Bratislave, 16.3.2018               Milan Jurík, v.r.  


