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1. VEDECKÁ RADA EBF UK 

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 2013 sa VR EBF 

UK zišla na štyroch zasadnutiach (15. marca, 17. mája, 20. septembra a 4. decembra).  
Vedecká rada pracovala počas celého roka v tomto zložení: Mgr. Ľubomír Batka,  

PhD., (predseda, z titulu funkcie dekana) a členovia: prof. ThDr. Juraj Bándy, prof. ThDr. 
Július Filo, doc. Mgr. art. Anna Predmerská, doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., doc. Mgr. 

František Ábel, PhD., ThDr. Dávid Benka, PhD. (z titulu funkcie prodekana), Mgr. Milan 
Jurík, PhD. (z titulu funkcie prodekana), Mgr. Marek Neština, PhD., PaedDr. ThDr. Monika 

Zaviš, PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., odborníci z praxe: PhDr. Miloš Klátik, PhD., Ing. 
Ján Huba, riaditeľ Diakonie ECAV, doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc., doc. Ing. Helena 

Schurmann, PhD. 

 Okrem tradičných bodov programu, ktoré predpisuje Štatút EBF UK sa VR EBF UK 
venovala nasledovným dôležitým témam:  

• menovanie komisie a oponentov pre habilitačné konania, ktoré sa začali v r. 2013 
(Klátik, Zaviš, Batka), 

• na každom zasadnutí sa priebežne riešili úlohy súvisiace s komplexnou akreditáciou, 

• schválenie návrhu na udelene titulu docent pre dr. F. Ábela, 

• vymedzenie príbuzných odborov pre odbor 2.1.14 evanjelická teológia. 

 

2. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) boli zaregistrované 2 prihlášky. Počet 

zúčastnených uchádzačov na prijímacích skúškach, ktoré sa konali dňa 27. júna 2013, bol 
dva. V akademickom roku 2012/2013 boli prijatí obidvaja uchádzači, jeden na denné a jeden 

na externé doktorandské štúdium. Počty prijatých v tomto stupni štúdia kopírujú počty 
z minulého roku. 

 

3. HABILITAČNÉ KONANIA 

Habilitačné konanie Dr. F. Ábela, začaté dňa 16. augusta 2012 bolo úspešne 

dokončené v prvej polovici roka 2013. Habilitačná prednáška s obhajobou prebehla 25. 
januára. Po hlasovaní vo VR EBF UK dňa 15. marca rektor UK podpísal dekrét o 

vymenovaní za docenta dňa 1. mája.  
S potešením možno konštatovať, že v roku 2013 boli na fakulte začaté 3 habilitačné 

konania: 
 PhDr. Miloš Klátik, PhD., podal žiadosť o udelenie titulu docent dňa 16. septembra. 

Do konca kalendárneho roka boli dodané všetky tri posudky s pozitívnym hodnotením práce. 
PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., podala žiadosť o udelenie titulu docent dňa 30. 

októbra. Dňa 4. decembra bola Vedeckou radou EBF UK menovaná habilitačná komisia 
a oponenti habilitačnej práce. 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD., podal žiadosť o udelenie titulu docent dňa 2. decembra. 
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Habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce boli menovaní 4. decembra Vedeckou radou 

EBF UK. Do konca kalendárneho roka bola distribuovaná jeho habilitačná práca oponentom 
na posúdenie. 

 

4. VEDA A VÝSKUM 

Pôsobenie fakulty v oblasti vedy a výskumu sa dialo predovšetkým skrze autorskú 

prácu na publikáciách a príprava grantových žiadostí, ako i organizovaním vedeckých 
konferencií.  

4.1 Granty 

V roku 2013 na fakulte prebiehala práca na nasledovných grantoch:  
Grant zameraný na prevenciu xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi, 

financovaný Úradom vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských 
práv a slobôd. Názov projektu: „Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi” 

LP/2012/82. Hlavný riešiteľ: Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. Zástupca hlavného riešiteľa: doc. 
Mgr. František Ábel, PhD. Spoluriešitelia: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, Mgr. Ľubomír 

Batka, PhD., Mgr. Lucia Grešková, PhD., prof. ThDr. Július Filo, Mgr. Marek Neština, PhD., 
Mgr. Andrea Poloková, ThDr. Jerguš Olejár, PhD., PhDr. Michal Vašečka, PhD., Mgr. Aleš 

Weiss, PhD. 
Grant bol financovaný Úradom vlády SR z programu: Podpora a ochrana ľudských 

práv a slobôd LP 2012. Celkový objem finančných prostriedkov získaných na projekt bol 
20.000 eur Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k odbúraniu antisemitských 

a xenofóbnych stereotypov zdôvodňovaných nesprávnou interpretáciou biblických textov 
v prostredí cirkvi, pričom dlhodobým dopadom a vplyvom je zmena postojov voči veriacim 

iných náboženstiev smerom k ich akceptácii v kultúrnom prostredí Slovenska. 
Hmatateľným výsledkom bola monografia s názvom „Cudzie nechceme, svoje si 

nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi“ použitím 
štandardných výskumných postupov zhromaždila, analyzovala a rozširuje objektívne 

a porovnateľné informácie o postojoch obyvateľov Slovenskej republiky k etnickým 
a náboženským menšinám so špeciálnym zreteľom na prepojenie antisemitských 

a xenofóbnych postojov zdôvodňovaných náboženskými textami; monografia v 
interdisciplinárnej spolupráci sociológov, politológov, religionistov, historikov a teológov 

prináša nové poznatky v oblasti prístupu k náboženským textom a ich interpretácii. 
Publikácia bola spolu s informačným letákom o projekte zaslaná v počte 400 ks na farské 

úrady ECAV, na ústredia registrovaných cirkví a náboženských spoločností v SR, na 
teologické fakulty v SR, na cirkevné školy zriadené ECAV v SR. 

Realizačný tím projektu uskutočnil 3 popularizačné panelové diskusie: dňa 13. marca 
v priestoroch EBF UK pre študentov cirkevných škôl v Bratislave a okolí a pre pracovníkov 

cirkví z Bratislavského regiónu. Dňa 25. marca v priestoroch Evanjelického gymnázia 
Tisovec a 13. decembra v priestoroch Evanjelického gymnázia Liptovský Mikuláš. 

Pracovníci fakulty sa v roku 2012 podieľali na riešení 2 grantov VEGA. Išlo o Projekt 
VEGA 1/0369/11 „Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu“ 

pod vedením doc. ThDr. Sidonie Horňanovej, PhD. Výsledkom bola publikácia 
„Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu: pešere, 
mesiašske a mystické texty.” 

Projekt VEGA 1/0963/11 s názvom „Možnosť jednotného postoja evanjelickej etiky v 
otázke interrupcií“ pod vedením Mgr. Ľ. Batku, PhD, v spolupráci s kolegami Dr. Zaviš a Dr. 
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Neštinom. 

 Fakulta prijala zahraničný grant od Herritage Institute, USA s názvom: „Resource 
Management from a Theological Point of View.” Workshop vrámci riešenia grantu prebehol 

na stretnutí s pani biskupkou W. Kucharek 17. decembra. Účastníci sa naučili stratégiu 
hľadania zdrojov a možností ako i spôsobom pozitívneho uvažovania pri rozvoji 

fundraisingovej stratégie. 
 Veľký zahraničný grant získala fakulta v spolupráci s viacerými inštitúciami v 

zahraničí od Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig č. 13412 
0632 vo výške 14 400 eur. Za fakultu na grante spolupracuje prof. J. Filo a názov grantu znie: 

„Učiace sa partnerstvá”. Grant sa venuje téme sociálnej interakcie ľudí rôznych náboženstiev 
prostredníctvom interkulturálnej a medzináboženskej spolupráce v oblasti pastorálneho 

poradenstva 2013-2015. 
Štyria doktorandi fakulty sa uchádzali o Grant UK (Benkova, Biela, Panuška, 

Poschová). Napokon grant UK/568/2013 „Teologická analýza rodovej rovnosti a rodovej 
spravodlivosti” získala Mgr. A. Biela a grant UK/616/2013 „Aktuálne problémy hospodárskej 

a ekonomickej etiky z pohľadu predstaviteľov modernej protestantskej sociálnej etiky a 
politickej teológie” Mgr. Š. Panuška. Pozitívne je, že v roku 2013 bolo podaných až 6 žiadostí 

o „baby granty” spomedzi doktorandov EBF UK! 
V minulom roku podal‘ pracovníci Katedry cirkevných dejín (doc. Tkáčiková, Dr. 

Hanus) žiadosť o grant APVV „Konfesionalizmus v Uhorsku v 17. a 18. storočí“. Grant nebol 
schválený.  

4.2 Konferencie 

Dňa 14. mája 2013 sa na RUK organizovala 2. konferencia doktorandov UK 
„Spájame vedomosti, invenciu a vedu 2013”. Za EBF UK vystúpili s prednáškami: Mgr. J. 

Badura a ThDr. M. Ševčíková. 
Vrcholom medzinárodnej vedeckej práce na fakulte bola konferencia Vedeckej 

spoločnosti pre teológiu organizovanej v spolupráci s našou fakultou na tému: „Sekularita a 
autorita Písma” v dňoch 9.-11. septembra. Je pre našu fakultu veľkou cťou, že Vedeniu EBF 

UK podarilo presvedčiť predstavenstvo Spoločnosti, ktoré pozvanie po zvážení prijalo. 
Rovnako je to veľkou cťou, že môžeme participovať na dianí v oblasti európskej vedeckej 

teológie. Téma konferencie bola zaujímavá a dôležitá, vybraná s ohľadom na oslavy 500. 
výročia reformácie vo Wittenbergu. Sympózium prebiehalo pod záštitou predsedu spoločnosti 

prof. Michaela Meyer-Blancka, pôsobiaceho na Evanjelickej bohosloveckej fakulte na 
univerzite v Bonne, SRN. Prodekan Dr. D. Benka prispel prednáškou v pléne na tému 

„Polyphonie des Textes und Autorität der Schrift”, na ktorú mal pripravený koreferát  prof. J. 
Klein z Bernu, a Dr. Ľ. Batka koreferátom k prednáške prof. W. Engemanna z Viedne. Výstup 

z konferencie bude publikovaný vo vydavateľstve Evangelische Verlagsanstalt. Ďalší 
prednášatelia boli prof. Dr. Friedhelm Hartenstein, Mníchov, prof. Dr. Wolfram Kinzig, 

Bonn, prof. Dr. Wilfried Engemann, Viedeň, prof. Dr. Hans Weder, Zürich, Doc. Jan 
Roskovec, Praha, prof. Dr. Gräb-Schmidt, Tübingen. 9. septembra boli účastníci sympózia 

prijatí rektorom UK, prof. K. Mičietom v rektorskej sieni UK s krátkym pozdravom 
a predstavením UK. Za organizáciu patrí vďaka pani tajomníčke T. Kosturkovej, a Vedeniu 

EBF UK. Správa o priebehu a výsledkoch konferencie sa objavila v RTVS, SRO i v tlači.  

4.3 Publikačná činnosť 

Merateľným výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti fakulty sú predovšetkým 
publikačné výstupy. Popri počte študentov má výkon fakulty v tejto oblasti priamy vplyv na 
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výšku finančnej dotácie, ktorú fakulta získava z Ministerstva školstva. 

Celková publikačná činnosť fakulty za rok 2013 pozostávala z 94 publikácií, ktoré 
možno rozdeliť do 20 kategórií. Najpočetnejšou kategóriou v tomto roku boli okrem množiny 

GII odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (BDF - 17) a recenzie 
v časopisoch a zborníkoch (EDI - 10). Potešujúce sú publikácie vedeckých monografií, z toho 

jedna v zahraničnom vydavateľstve (Zaviš) a 2 v domácich vydavateľstvách (Horňanová 
a Zaviš) Jedna práca bola zverejnená v karentovaných časopisoch (Neština). Celkovú 

publikačnú činnosť fakulty znázorňuje tabuľka:   
 

Kategória podľa 

EviPub Počet 
Metodika 

MŠ Váha  

AAA 1 A1 1 
Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách  

AAB 2 A1 1 
Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

ABC 1 A1 0,2 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách  

ABD 5 A1 0,2 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

domácich vydavateľstvách 

ADD 1 B 5 Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

ADF 6 C 1 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch 

AED 9 C 2 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

AFC 4 C 5 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

AFD 3 C 2 
Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 

BAB 1 A2  
Odborné knižné publikácie vydané v domácich 

vydavateľstvách  

BCB 3 A2  Učebnice pre základné a stredné školy  

BCI 1 A2 1 Skriptá a učebné texty 

BDE 4 C 1 
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch 

BDF 17 C 1 
Odborné práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch 

BEE 2   
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

BEF 1   
Odborné práce v domácich nerecenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

EDI 10   Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

FAI 5 A2 1 
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
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GHG 2   
Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný 
prístup  

GII 16   
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Spolu 94    

 

 
 

 
 

 Porovnanie Publikačnej činnosti podľa kategórií MŠ SR: 

Porovnanie podľa rokov a definície skupín MŠ SR 

Kategória 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Skupina A1 1 0 2 0 5 4 9 

Skupina A2 2 7 6 6 8 6 10 

Skupina B 0 1 0 0 1 2 1 

Skupina C 42 75 54 70 41 64 43 

Spolu 45 83 62 76 55 76 63 

 
 

Z hľadiska definície skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií, ako ich určuje a pri 
financovaní vysokých škôl zohľadňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, možno 

publikačnú činnosť fakulty rozdeliť do štyroch skupín: Skupina A1 (Knižné publikácie 
charakteru vedeckej monografie), Skupina A2 (Ostatné knižné publikácie), Skupina B 

(Publikácie v karentovaných časopisoch) a Skupina C (Ostatné publikácie).  
Z dlhodobejšieho pohľadu možno v počte publikácií zohľadňovaných MŠ SR sa 

potvrdzuje dvojročný cyklus, v ktorom publikačná činnosť striedavo stúpa a klesá 
v absolútnych číslach, keď relatívne nižšie počty fakulta vykázala v rokoch 2007, 2009 

a 2011 a naopak v rokoch 2008, 2010 a 2012 zasa vyššie. Prejavilo sa to i v roku 2013 
v absolútnych číslach, keď sme zaznamenali celkový pokles v zmysle jednotlivých publikácií 

oproti minulému roku zo 76 na 63. Podobne to vyzerá čiastkovo i v kategórii C ministerskej 
metodiky. Významným pozitívom však je vyšší počet publikácií charakteru vedeckej 

monografie alebo kapitol vo vedeckej monografii. V posledných troch rokoch tu 
zaznamenávame nárast a tento nárast je v roku 2013 povšimnutiahodný a významný aj 

v porovnaní s rokom 2012. Skupina A2 sa od roku 2008 pohybuje medzi 6-8 položkami, 
v roku 2013 bolo aj v tejto kategórii ministerskej metodiky uverejnených najviac 

publikačných jednotiek od roku 2007. Jedna vedecká stať bola v roku 2013 publikovaná aj 
v domácom karentovanom časopise. 

Tri najvýznamnejšie publikácie sú:  
 

- AAA: Zaviš, Monika [UKOEBKT] (100%) : Zdravlje i bolest u okviru srednjovekovne 
koegzistencije teologije i medicine. - 1. vyd. - Novi Sad : Protestantski teološki fakultet, 2013. 

- 261s. 
- AAB: Zaviš, Monika [UKOEBKT] (100%): Paradigma osobnosti kresťanského učiteľa v 

minulosti a dnes. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - 139 s. ISBN 978-80-
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223-3218-7 

- AAB: Horňanová, Sidonia 74% [8,30 AH] - Bándy, Juraj 13% [1,52AH] - Benka, Dávid 
13% [1,44 AH]: Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho 

judaizmu : pešere, mesiašske a mystické texty. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2013. - 186 s. Lit.: 117 zázn. ISBN 978-80-88827-48-1 

 
 Ďalším merateľným kritériom je počet ohlasov podľa kategórií publikačnej činnosti. 

V roku 2013 bolo citovaných celkovo 25 publikačných výstupov podľa viacerých kategórií. 
Najcitovanejšími prácami sú vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, 

z ktorých až sedem získalo ohlas. Ohlasy vo väčšej miere získavajú aj kategórie 
Vysokoškolské učebnice  a Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. 

 

Kategória podľa 

EviPub 
Počet Názov kategórie 

AAA 1 Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB 7 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

ABC 1 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ACB 4 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ADE 1 Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

AFC 2 Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFD 4 Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

BDF 1 Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

BEE 2 Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 

FAI 2 Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky...) 

Spolu 25  

 

 
 

Celkový počet ohlasov na publikačné výstupy vedeckých a vedecko-pedagogických 
pracovníkov EBF UK bolo 29, z toho v 13 prípadoch išlo o citácie v domácich publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch a v 8 prípadoch o citácie v zahraničných publikáciách. 
Zaregistrované bolo tiež 8 recenzií našich prác, z toho 5 v zahraničí a 3 doma.  

Najcitovanejšími autormi za rok 2013 boli na základe aktuálneho stavu evidencie 
publikačnej činnosti Dr. M. Zaviš s desiatimi ohlasmi, doc. F. Ábel so šiestimi ohlasmi. Za 

nimi nasledujú doc. S. Horňanová s piatimi ohlasmi. 
 

Kategória podľa 
EviPub 

Počet Názov kategórie 

o3 8 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

o4 13 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

o5 5 Recenzie v zahraničných publikáciách 

o6 3 Recenzie v domácich publikáciách 
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Spolu 29  

 
 

 
V súvislosti s publikačnou činnosťou fakulty a jej hodnotením je však potrebné ešte 

nastoliť jednu otázku. Publikačnú činnosť pracovníkov je možné hodnoť a analyzovať 
z viacerých hľadísk a metodík. Obzvlášť markantné to je v kontexte s prebiehajúcou 

komplexnou akreditáciou. Kritériá, podľa ktorých hodnotí publikačnú činnosť Akreditačná 
komisia, a metodika, podľa ktorej dochádza k prerozdeleniu štátnej dotácie z pohľadu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je vo viacerých 
aspektoch iná. Niektoré kategórie, ktoré sú z hľadiska dotácie hodnotené vysoko (napr. 

vysokoškolské učebnice), z pohľadu akreditačných kritérií nehrajú významnú úlohu. Na 
charakter publikačnej činnosti má nesporne vplyv kritériá habilitačných a inauguračných 

konaní, ktoré môžu znovu uprednostňovať inú štruktúru publikačných kategórií. Vzhľadom 
na malý počet vedecko-pedagogických pracovníkov EBF UK táto publikačná činnosť nie je 

v porovnaní s veľkými fakultami taká široká, aby mohla ľahko a rýchlo mohla kompenzovať 
a vnútorne vyrovnávať vplyv viacerých simultánne aplikovaných a neraz sa meniacich 

metodík. Zo strednodobého hľadiska by bolo preto potrebné uvažovať o publikačnej stratégii 
fakulty ako celku, na čo však treba dosiahnuť všeobecný konsenzus v potrebe takejto stratégie 

medzi kolegami. 

4.4 Hosťovské prednášky 

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

fakulta v roku 2013 zorganizovala 11, teda o 3 viac ako v roku 2012. Konali sa predovšetkým 
v stredu popoludní o 13:00 hod:   

 

• 13. marca: prof. ThDr. W. Engemann, EFT Univerzita Viedeň, „Lebensgefühl und 
Glaubenskultur” 

• 20. marca: Dr. Tamás Béres, Ev. teol. univerzita v Budapešti, „Trvalo urdržateľný 
rozvoj z hľadiska teológie stvorenia” 

• 10. apríla: prof. ThDr. Martin Tamcke, Dr.h.c. Georg-August Univerzita v Göttingene, 
„Arabská jar“ a jej dopad pre kresťanov v Oriente”  

• 17. apríla: Mgr. Michal Kšiňan, PhD., MAS, Historický ústav SAV, „Štefánikov vzťah 
ku kresťanstvu a jeho premeny” 

• 24. apríla: Dr. Marek Říčan, Teologický referent ECAV v Sliezsku, „Biblickosť, 
kristológia a metaforika modlitieb Phialy odoramentorum J. Tranovského” 

• 2. mája: doc. P. Hinlicky, Roanoke College: „Pastor Theologians and Philosophy” 

• 2. októbra: Ing. Igor Rintel, Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských 
obcí na Slovensku, „Čo nás spája, čo nás rozdeľuje. Evanjelici a židia od Luthera cez 
holokaust po súčasnosť” 

• 23. októbra: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD., Vedúci katedry teológie a katechetiky 
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, „Teológia pohrebných kázní” 

• 6. novembra: Rev. Miriam Schmidt, Bratislava Int. Church: „Liturgy in Church Life” 
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• 20. novembra:  MUDr. Michaela Kostičová, PhD. MPH, Ústav sociálneho lekárstva 

a lekárskej etiky, LF UK, spolu s hosťom, členom klubu abstinentov: „Závislosť ako 
sociálny a medicínsky problém (alkoholizmus)” 

• 27. novembra: Dr. Ota Halama, ETF UK v Prahe, „Lutherství v českých zemích 1519-
1622”.  

4.5. Hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry 2013 

 V roku 2013 došlo k zmene postavenia v rebríčku fakulty v hodnotení ARRA. V roku 

2013 ARRA čiastočne modifikovala metodiku na počítanie výkonov vo vede. Súhrnne možno 
povedať, že najlepší výsledok fakulta dosiahla v ukazovateľoch atraktivity štúdia (študenti, 

ktorí sa hlásia na štúdium, sa aj zapíšu), v publikačnej činnosti doktorandov a v kvalite 
doktorandov, v získavaní grantov KEGA, VEGA a APVV.  

 Veľmi dobrý výkon fakulta podala v podiele zahraničných študentov, v podiele 
študentov vysielaných do zahraničia a v počte doktorandov skončených v riadnej dĺžke štúdia. 

Priemerný výkon fakulta dosiahla v počte študentov na učiteľa, kde nedosahuje nižší počet 
študentov na učiteľa v porovnaní s inými fakultami, rovnako v počte študentov na profesora a 

docenta. Otázne je kritérium citovania doktorandov, ktoré ale ARRA zohľadňuje. Analýza 
ďalej ukazuje, že podľa kritérií ARRA je výkon fakulty podpriemerný v citáciách na 

tvorivého pracovníka a v pomere počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a 
II. stupňa. Najslabšie sa fakulta umiestnila v otázke počtu prihlásených k plánu prijatých. 

 Na získanie lepšieho miesta treba podporiť habilitácie a inaugurácie pedagógov, 
zvýšiť učiteľov s PhD., teda znížiť počet učiacich magistrov a lektorov. V publikačnej 

činnosti je potrebné zlepšovať a podporovať publikačnú činnosť všetkých pracovníkov, a 
uvažovať o tom, ako zväčšiť počet citácií na jedného doktoranda. Formálna úprava sa dá 
vykonať upravením pomeru počtu prihlásených na štúdium k plánu o očakávaných 
prihláškach. Celkový rozdiel k prvej fakulte sú 2 body, takže fakulta je stále v stave prvé 
miesto opätovne získať. 

4.6 Iná vedecká a odborná práca pedagógov EBF UK 

 Členstvo v redakčných radách  

• Predseda Redakčnej rady v Testimonia theologica (D. Benka), 

• šéfredaktor odborného časopisu Cirkevné listy (Prostredník), 

• zástupca šéfredaktora odborného časopisu Cirkevné listy (Ábel),  

• Testimonia Teologica (Prostredník), 

• Naša Univerzita (D. Benka, Gažík), 

• Teologicky časopis. Fórum pre kresťanský dialóg, TF TU v Trnave (Horňanová), 

• Misiologické info, ktorý vydáva Stredoevropské centrum misijných studií, Praha 
(Jurík), 

• Axis Mundi (Zaviš), 

• Rozmer (Zaviš). 
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 Členstvo vo vedeckých radách iných inštitúcií 

• VR Reformovanej teologickej fakulty UJS v Komárne (Bándy), 

• VR Teologickej fakulty Husitskej teologickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe 
(Filo), 

• VR FHV Žilinskej univerzity (Gažík), 

 

 Členstvo v grémiách ECAV 

• Vieroučný výbor ECAV na Slovensku (Bándy, D. Benka, Jurík, Horňanová, Batka), 

• Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku (Juríková predsedníčka, 
Predmerská člen), 

• Komisia pre kaplánske skúšky (J. Benka, Predmerská), 

• Komisia pre farárske skúšky ECAV (Predmerská).  

  

 Zahraničné inštitúcie 

• Medzinárodná konferencia „Councel on Christian Approaches to Defence and 
Disarmament“, USA (Ábel), 

• Wissenschatfliche Gesellschaft fűr Theologie, SRN (Bándy), 

• Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (Bándy), 

• Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum, LEKKJ, SRN (Bándy, 
D. Benka), 

• Luther Akademie Ratzeburg – Sondershausen, SRN (Batka), 

• Komisia Church and Society pri Konferencii európskych cirkví, Brussel (Batka), 

• Kuratórium Lőhe Forschungsinstitut, Neuendetelsau, SRN (Filo), 

• Výkonný výbor SIPCC, Düsseldorf, SRN (Filo). 

 

 Vedecké a odborné inštitúcie 

• Agentúra pre podporu výskumu a vývoja, APVV (Bándy), 

• Etická komisia pri MZ SR (Batka), 

• Komisia SBS pre revíziu ekumenického prekladu Biblie (Horňanová, D. Benka), 

• Prezídium Matice Slovenskej (Filo), 

• Poradný zbor pre kresťanské tradície NOC (2011-2014) (Filo), 

• Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave (Gažík), 

• Grantová komisia VEGA (Horňanová), 

• Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku (Horňanová), 
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• Ústredná predmetová komisia pre predmet Náboženská výchova v Štátnom 

pedagogickom ústave  v Bratislave (Jurík). 
 

 Na SPK a Teologickej konferencii ECAV na Slovensku a ďalšej „cirkevnej pôde“ 
prednášali: Ábel, Batka, D. Benka, Filo, Hanus, Horňanová, Prostredník, Zaviš. 
 Významnejšie prednášky v zahraničí: Bándy (22. augusta, Debrecén), Batka (21.-23. 

februára Univerzita Jena, 21.-28. marec, Teologická konferencia SLZ, Eisenach, SRN, 19.-21. 
apríla, Komisia pre Cirkev a spoločnosť, KEK, Brussel), Jurík (22.-24. novembra, Franfurkt 

a. M.), Prostredník (9. apríla, Viedeň; 25.-30. augusta Belehrad; 19.-21. septembra, 
Nemecko), Neština (27.-28. mája, Praha), Zaviš (Praha- AWHP, Brno- MMK). 

 Vo verejnoprávnych médiách vystupovali: Batka, Feketeová, Juríková, Prostredník, 
Predmerská. 

Vyzdvihnúť treba prácu Komisie pre revíziu slovenského ekumenického prekladu 
Biblie, ktorá sa od. 27. septembra pravidelne stretávala k práci na revízii textu Starej zmluvy. 

Práce viedla doc. S. Horňanová, a spolupracoval Dr. D. Benka. Za zmienku stojí skutočnosť, 
že pracovná skupina využívala aj internetové konferenčné možnosti cez program Skype. 

 

5. KNIŽNICA 

Vedúcim knižnice bol do 31. marca 2013 Mgr. Ján Badura, MLIS (80% úväzok). Od 

1. apríla 2013 sa na mieste pracovníkov knižnice s čiastočným pracovným úväzkom postupne 
vystriedali Mgr. Radoslav Hanus, PhD., a Mgr. Martin Fajmon na pozícii katalogizátora a 

archivára. Po jeho odchode prácu katalogizácie kníh vykonávala pani Mgr. Veronika 
Pydychová, bývala pracovníčka fakultnej knižnice RKCMBF UK. Spracovaním publikačnej 

činnosti bol poverený Mgr. Marek Neština, PhD., ktorý absolvoval univerzitné školenia, 
získal prístupové práva do databázy a od 1. apríla 2013 ku všeobecnej spokojnosti eviduje 

záznamy od prispievajúcích vedeckých pracovníkov fakulty. 
V knižnici naďalej pracuje Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý je aj správcom AIS-u 

(Akademický informačný systém) a fakultného webu. Odborne knižnicu riadi prodekan pre 
vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, ThDr. Dávid Benka, PhD.  

 V roku 2013 si knižnica EBF UK opäť udržala náskok v počte absenčných výpožičiek 
pred fakultami, ktoré sú väčšie počtom študentov ako napríklad RKCMBF (1610), FM (1613) 

a FSEV (487). Podľa oficiálnych štatistík sa v knižnici za minulý rok uskutočnilo 2880 
absenčných výpožičiek. V tomto kritériu sa knižnica priblížila k FMFI (Fakulta Matematiky, 

fyziky a informatiky, ktorá mala 4819 absenčných výpožičiek, avšak má až 1364 
registrovaných používateľov). Počet registrovaných používateľov na EBF UK činí 278 osôb. 

Naďalej sa v tomto ohľade prekračuje počet študentov fakulty o viac ako 100%. Z toho 
vyplýva, že fakultnú knižnicu navštevujú aj používatelia z iných fakúlt, nakoľko skladba 

fakultného fondu ponúka širšiu škálu odbornej literatúry. Najväčšiu skupinu mimofakultných 
používateľov tvorili v roku 2013 študenti Filozofickej fakulty UK (49) a Pedagogickej fakulty 

UK (23). Tento fakt platí aj recipročne – najviac našich študentov využilo služby Ústrednej 
knižnice Filozofickej fakulty UK (22) a PDF (12).  

 Navštevovaná je aj webová stránka knižnice, kde čitatelia nájdu aktuálne informácie. 
Za minulý rok stránku navštívilo podľa počítadla už 2832 používateľov, pričom sa za 

návštevu zarátava len jedna návšteva z toho istého počítača v priebehu dňa.  
V roku 2013 sprístupnila AK UK ďalší z elektronických informačných zdrojov – 

databázu EBSCO. Jej súčasťou je aj poddatabáza „Humanities International Complete“ ktorá 
sprístupňuje plný text stoviek časopisov, kníh a ďalších publikovaných zdrojov z oblasti 

humanitných vied, aj z oblasti filozofie a teológie (ide o 2300 časopisov a 2,9 milióna 
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záznamov spoločne).  

V priestoroch knižnice bola z fondu Hoffnung für Osteuropa s názvom: Dobudovanie 
infraštruktúry a modernizácia vnútorného vybavenia EBF UK vybudovaná priečka 

z europrofilov a skla. Vznikol tým študijný priestor, ktorý spĺňa najvyššie kritériá na kvalitné 
štúdium v knižnici. Študenti majú k dispozícii špeciálne knižničné stoly a tichý priestor na 

nerušené študovanie. Priečku vybudovala firma MATEP. 
Knižnica sa zapojila do grantu Ministerstva kultúry SR a získala v podprograme „2.5 

Akvizícia knižníc” dotáciu 500 eur. Grant si vyžadoval finančnú spoluúčasť fakulty v rovnakej 
výške. Z tejto sumy sa zakúpilo 42 publikácií odbornej literatúry prevažne zahraničnej 

proveniencie. Knihy boli úspešne skatalogizované vo veľmi krátkom čase podobne ako aj 
ďalších 53 publikácií zakúpených z prostriedkov určených pre doktorandov, vrátane grantu 

pre mladých. Knižnica v spolupráci s Dr. D. Benkom pripravila aj žiadosť o dar kníh z 
Nemeckej biblickej spoločnosti a v spolupráci s KNZ prijala dar 30 ks Nestlé Aland (28. vyd.) 

z organizácie Thüringer Stiftung BibelLESE, cez Mitteldeutsches Bibelwerk. 
Knižnica zabezpečuje aj kopírovacie služby, skenovanie a viazanie dokumentov do 

hrebeňovej väzby. Okrem kopírovacieho stroja v knižnici, sa knižnica technicky stará aj 
o kopírovací stroj v priestore pred knižnicou, ktorý je pre študentov dostupný 24 hodín denne, 

vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov. Takisto knižnica zaisťuje chod prenajatej sieťovej tlačiarne 
a kopírovacieho stroja na druhom poschodí fakulty, ktorá je využívaná pedagogickými 

pracovníkmi jednotlivých katedier ako aj technicko-hospodárskymi pracovníkmi dekanátu.  
V neposlednom rade, okrem iných činností, knižnica eviduje a bibliograficky 

zaznamenáva cez celouniverzitnú databázu aj publikačnú činnosť našich pedagogických 
pracovníkov. 

Napriek týmto výsledkom sa mzdové náklady nezvýšili, naopak boli zaznamenané 
úspory oproti roku 2012 (5664 eur), čo je rozdiel o 7804 eur. Celkové finančné náklady 

knižnice (13 577 eur) sa tiež znížili, hoci mala knižnica vyššie náklady na kúpu odbornej 
literatúry zo spomínaných ministerských a doktorandských grantov. 

 
 

       Mgr. Ľubomír Batka, PhD.    
        Dekan EBF UK 
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