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1. 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) 

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.      

 

2. 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.  
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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. 

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 

 

 

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. 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.  
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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 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) 
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[o6] Recenzie v domácich publikáciách (1) 
Nasledujúca tabuľka publikačné výstupy fakulty v roku 2011, ktoré sleduje pri 

hodnotení výkonu fakulty Ministerstvo školstva SR. 

  
 

 A1 A2 B C – veda VEDA  Iné  Spolu 

Ábel 3     1 4   4 

Badura        3 3   3 

Bandy 1      1 2 1 3 

Batka        5 5  2 7 

Benka D.        2 2   2 

Benka J       1 1 1 2 

Benkova           1 1 

Biela               

Devečka       1 1   1  

Filo   1   2 3  3 

Hanus               

Horňanová   1   7 8 2 10 

Jurík   2    2 4 1 5 

Moncoľová           1 1 

Neština   1 1 6 8 1 9 

Panuška  1   1 1 2 

Pogányová   1    2 3 3 6 

Predmerská               

Prostredník  1 1    3 5 2 7 

Schön               

Šoltésová               

Zaviš       5 5 8 13 

Spolu 5 8 1 41 55 24          79 

                

 

 
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 

Skupina B 0 1 0 0 
 

1 

Skupina C 42 75 54 70 
 

41 

Spolu 45 83 62 76 
 

55 
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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 považujem 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 
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zhodnotenie. Druhá sa zamerala na chápanie uzdravovania v evanjelickej cirkvi 
a z pozície evanjelickej teológie. 

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 
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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)    

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 
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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" 

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 
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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, 

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)     
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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 

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 
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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     

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 
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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, 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 
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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. Slavomir 

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 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 1 Výskumný medzinárodný grant Visegradfund, 5000 
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riešiteľ 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 

Societyx 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. 
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 1 Stollberg, Dietrich. 2010. "Alles, was Christum treibet" 
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EVIPUB xxx) - 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     

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?  
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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)     

výskumné granty - ako hlavný 
riešiteľ     
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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 Počet mená, názvy  
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rok 2011 

doktorandi v letnom semestri 

(školiteľstvo) 1 Mgr. Š. Panuška, Mgr. B. Kováč, Mgr. M. Devečka 

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     
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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. 

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 5 AFD - Teologická perspektíva svedomia v oblasti 
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EVIPUB Axx) 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 
riešiteľ 1 podaný (VEGA) 

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 

 

5. 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.    
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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, 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. 
 

 
Mgr. Ľubomír Batka, PhD.     V Bratislave, 19. apríla 2012  

dekan EBF UK 
 


