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„Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, 
čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné.“ Phil 4,8

Grécke slovo „logidzomaj“ má viacero významov: počítať, hodnotiť, mať názor, myslieť, no 
i uvažovať, premýšľať. Všetky tieto významy majú svoje miesto pri výklade tohto verša. 
Uvažovanie o tom, čo myslel apoštol, resp. aké významové odtiene sú možné pre prípadný výklad 
je úlohou teológie. Používa pritom nástroje filológie, histórie či hermeneutiky. Pre univerzitu a 
oblasti výskumu a vzdelávania, ktorým sa venuje sú podstatné všetky významy. Niet fakulty, ktorá 
by svojich študentov neviedla k tomu, čo „logidzomaj“ znamená.  
 Ako teológov nás na Pavlovom výroku zaujíma aj predmet premýšľania. Je opísaný 
univerzálne. Uvažovať o všetkom, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, ľúbezné, príjemné, 
cnostné a chválitebné. Platí oboje: niet oblasti, ktorá by bola vyňatá z uvažovania. Teológia 
nepracuje vo svojom duchovnom gete. Zároveň je to kvalita, čo ju zaujíma. Nejde o kvantitu 
pravdivosti, spravodlivosti, ale o kvalitu. Takýto postoj nevylučuje konflikt interpretácií, pohľadov, 
názorov na to, čo je možné považovať za posledné riešenie sporu o pravdu, čistotu a cnosť. Ani pre 
teológov nie je odpoveď jasná, nie je ani zrejmé, čo všetko je pravdivé, čestné a spravodlivé, 
rovnako ani, či všetko bolo premyslené. Každá doba prináša témy v ktorých sa vynárajú nové 
otázky, hľadajú zdôvodnenia postojov a zásadných odpovedí. Preto stále platí Pavlov výrok o 
premýšľaní, ktoré sa nekončí jednou generáciou.  
 Aj naše vzdelávanie sa rozvíja cestou ktorá formuje študentov po stránke intelektuálnej, 
duchovnej ale i sociálnej. Chceme, aby naši absolventi boli osožní pre celé spektrum sociálnych 
väzieb, nielen kolegyne a kolegov študentov ale i pre rodiny a spoločnosť. Múdry a vzdelaný 
človek sa uplatní všade a vždy. Spoločnosti, ktorá pripisuje význam iba kvantite vzdelávania sa 
môže stať, že ľudia budú mať problém slobodne a zodpovedne spoznávať a žiť pravdu, 
spravodlivosť a cnosť. Humanistický ideál vzdelávania bol holistický, zameraný na všestranný 
rozvoj osobnosti. To má reformačný ideál vzdelávania spoločný s humanizmom. Technokratická 
doba nás vedie k tomu, aby sme si znova uvedomovali tieto prieniky a mohli vytvárať potrebnú 
alianciu proti technokratickému svetonáhľadu. Vzdelávanie má byť viac ako len zbieranie mnohých 
vedomosti. Je to formácia ducha a tela a cnostnému životu vo svete, pred Bohom a ľuďmi.  
 Evanjelické vzdelávanie má svoje proprium v ťažisku na poznávanie Biblie tak, že človeku 
sa stane „prameňom viery a pravidlom života“. Nejde tu len o gramatiku, ale aj obsah, aby študenti 
vedeli vybrané texty nielen prečítať ale aj pochopiť. K tomu slúžia jazyky: latinčina, gréčtina, 
hebrejčina, ale aj môžu poslúžiť aj artes liberales: hudba, dialektika, rétorika, história, matematika, 
astronómia, geometria.  
 V tomto zmysle na úprava kurikula na EBF UK uberala v duchu reformačných zásad, no i, 
žiaľ, proti trendom na mnohých evanjelických fakultách vo svete. Prehnaný dôraz na prienik 
teológie s politickou angažovanosťou v politických zápasoch vedie k upúšťaniu od výuky 
klasických jazykov, exegézy a kompetencií v hermeneutike. Pri pohľade z takejto perspektívy si 
uvedomujem, aký vzácny priestor na štúdium evanjelickej teológie Evanjelická bohoslovecká 
fakulta UK v Bratislave predstavuje. Zodpovednosť za svet však nenegujeme ani my. V novom 
kurikule sme na ceste posilnenia kompetencie v etickom uvažovaní a to aj v interdisciplinárnom 
rozmere. Vedieme k rastu v schopnosti nepredpojatého teologického uvažovania, vlastne presne v 
zmysle slov zo štvrtej kapitoly Listu Filipským. 
 Táto správa, ktorú podávam ako prvú v mojom druhom volebnom období, podáva prehľad 
prác za jednotlivé oblasti práce na pôde EBF UK v roku 2015. Sú v nej zapracované podklady 
predložené spolupracovníkmi fakulty za jednotlivé oblasti pracovných úloh na EBF UK. Správa 
pokrýva vzdelávací proces, výkony v oblasti vedy, no i správu o duchovnom živote na fakulte. V 
neposlednom rade informácie o hospodárení a starostlivosti o budovu a areál fakulty.
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1. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ŠTUDENTI 

 EBF UK v Bratislave je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, najlepšej 
a najväčšej univerzity na Slovensku, avšak aj na nás dolieha šíriaci sa celoslovenský trend poklesu 
záujmu o štúdium v oblasti humanitných vied, ktorý už i tak dosahuje veľmi nízke hodnoty.  

 EBF UK v Bratislave v procese akreditácie v roku 2009 získala práva na uskutočňovanie 
celkovo 9 programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, ktoré realizuje doposiaľ.  

 Rovnako ako všetky vysoké školy, aj my sme v priebehu roka 2014 museli pripraviť a do 
stanoveného termínu odovzdať podklady pre komplexnú akreditáciu. Akreditačná komisia, ako 
poradný orgán vlády Slovenskej republiky, nastavila prísnejšie pravidlá, ktoré sa dotýkajú napríklad 
veľkosti pracovných úväzkov pedagógov či kritérií pri inaugurácii a habilitácii. Komplexná 
akreditácia teda zhodnotila vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť 
vysokej školy aj fakulty, ako aj jej personálne, technické či informačné podmienky. Výraznou 
zmenou oproti predchádzajúcej akreditácii študijných programov na EBF UK v Bratislave roku 
2009, je podanie žiadosti o akreditovanie dvoch nových študijných programov v anglickom jazyku, 
a to spojeného magisterského študijného programu evanjelická teológia v študijnom odbore 
evanjelická teológia a taktiež doktorandského študijného programu evanjelická teológia v študijnom  
odbore evanjelická teológia.  

 S radosťou konštatujeme, že Akreditačná komisia vo svojich záveroch z komplexnej 
akreditácie Univerzity Komenského v Bratislave potvrdila zaradenie Univerzity Komenského v 
Bratislave aj naďalej medzi univerzitné vysoké školy a konštatovala, že plní svoj dlhodobý zámer a 
má vhodný vnútorný systém kontroly kvality. Na základe vyjadrení Akreditačnej komisie boli EBF 
UK v Bratislave v zmysle rozhodnutia č: 2015-18766-15A0 zo dňa 30. 10. 2015 priznané práva 
udeľovať zodpovedajúci akademický titul absolventom v doposiaľ uskutočňovaných bakalárskych, 
magisterských a doktorandských študijných programoch ako i nových študijných programoch. 

 V hodnotení kvality vzdelávania dosiahla EBF UK v odbore EVT hodnotenie „A-“ a v 
odbore pedagogika hodnotenie „C“. Vzhľadom na vek garantov bola fakulte akreditáca udelená len 
na 5 rokov. Najdôležitejšou strategickou úlohou pre fakultu je začatie nových inauguračných konaní 
pre získanie profesorov v odbore EVT.  

 Vzhľadom na doručenie rozhodnutia o priznaných právach na reakreditované a 
novoakreditované študijné programy až koncom roku , EBF UK v Bratislave prijímala študentov  
do všetkých študijných programov v zmysle platnej legislatívy a pôvodne priznaných práv  z roku 
2009. 

 Celkový prehľad študijných programov, na ktoré fakulta prijímala v akademickom roku 
2015/2016 uchádzačov je nasledovný: 

Bakalárske štúdium (I. stupeň): 

• učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka,  
nemeckého  jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky a psychológie – program   
uskutočňuje fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, 3-ročnýštudijný program denná 
forma štúdia, 

• evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, 3-ročný študijný program, denná  
a externá forma štúdia. 
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Spojené magisterské štúdium (I. a II. spojený stupeň): 

• evanjelická teológia – 5-ročný študijný program, denná forma štúdia.

Magisterské štúdium (II. stupeň): 

• učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, 
nemeckého jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky – programy uskutočňuje fakulta 
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, 2-ročný študijný program, denná forma štúdia . 

• evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci – 2-ročný študijný program, 
 denná a externá forma štúdia.

Doktorandské štúdium (III. stupeň): 

• evanjelická teológia, 3-ročná denná forma a 5-ročná externá forma štúdia. 

1.1  Študenti 

 Záujem o štúdium na EBF UK v Bratislave v bakalárskom, spojenom magisterskom a 
magisterskom stupni štúdia vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo na akademický 
rok 2015/2016 na fakultu 37, t.j. o 8 menej ako vlani. Prijímacie konanie prebehlo na EBF UK dňa 
29. 6. náhradný termín bol 28. 8. Kritéria pre prijatie a podmienky prijatia na EBF UK v Bratislave 
v akademickom roku 2015/2016 boli schválené AS EBF UK dňa 24. 6. 2014.  

 Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium v akademickom 
roku 2015/2016 nepresiahol kapacitné možnosti fakulty, vydal dňa 29. 5. 2015 dekan fakulty 
Oznámenie o zrušení prijímacej skúšky v akademickom roku 2015/2016. Na základe uvedeného 
oznámenia boli všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky v zmysle § 56 ods. 1 a 2 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s čl. 48. ods. 8 Vnútorného predpisu č. 3/2011 Smernica dekana EBF UK, 
Štatút EBF UK prijatí na štúdium v nižšie uvedených študijných programoch, bez prijímacej 
skúšky, t.j. na základe predložených dokladov o predchádzajúcom požadovanom ukončenom 
vzdelaní.  

 Fakulta spolu prijala 37 prihlášok na prijímacie pohovory na nižšie uvedené bakalárske 
a magisterské študijné programy: 

I. stupeň štúdia: 

• 3 - učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii, denná forma,  

• 6 - evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, denná forma, 

• 5 - evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, externá forma. 

I. a II. spojený stupeň štúdia: 

• 6 - evanjelická teológia, denná forma. 
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II. stupeň štúdia: 

• 11 - evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, denná forma,  

• 6 - evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, externá forma. 

 Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 37 prijatých. Z uvedeného počtu prijatých 
sa na štúdium zapísalo 34 študentov. Zápisy prebehli tradične ako po minulé roky počas prvého a 
druhého septembrového týždňa. 

 V bakalárskom (I. stupeň) a spojenom magisterskom štúdiu (I. a II. stupeň spojený) bolo 
registrovaných 20 prihlášok, počet prijatých 20. Z uvedeného počtu prijatých študentov sa do 
prvého roku štúdia zapísalo 18 študentov. V magisterskom štúdiu (II. stupeň), t.j. pokračujúcom 
štúdiu, bolo registrovaných 17 prihlášok, počet prijatých 17. Z celkového počtu uchádzačov 
o magisterské štúdium sa zapísali do 1. roka štúdia 16. Záujem o pokračujúce magisterské štúdium 
oproti minulému roku výrazne vzrástol.  

 V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) boli zaregistrované 3 prihlášky. Počet zúčastnených 
uchádzačov na prijímacích skúškach, ktoré sa konali dňa 13. 7. 2015, bol 3. V akademickom roku 
2015/2016 bol prijatý 1 uchádzač na denné a 1 na externé doktorandské štúdium. Počet prijatých 
študentov v tomto stupni štúdia sa oproti minulému roku o 100% navýšil. 

 Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých a zapísaných 
študentov do 1. roka štúdia na fakulte sú uvedené v tabuľkách č. 1 a č. 2. Celkový počet študentov 
na EBF UK v Bratislave  k 31. 10. vyjadruje tabuľka č. 3. 

Tabuľka č. 1  
Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2015 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

Tabuľka č. 2 
Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2015 

  * žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých Počet 
žiadostí* Počet zapísaných

Forma denné ext spolu denné ext spolu denné ext spolu spolu denné ext spolu

Počet 15 5 20 - - - 15 5 20 0 13 5 18

Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých Počet 
žiadostí* Počet zapísaných

Forma denné ext spolu denné ext spolu denné ext spolu spolu denné ext spolu

Počet 11 6 17 - - - 11 6 17 0 10 6 16
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Tabuľka č. 3  
Počty študentov  na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2015 k 31. 10. 2015 

Tabuľka č. 4  
Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2015 k 31. 10. 2015 

Tabuľka č. 5  
Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojenom stupni štúdia na EBF UK v r. 2015 k 31. 10. 2015 

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v Bratislave v roku 2015 je uvedený 
v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6 
Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2015 

V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK v Bratislave študovalo v roku 2015 (stav 
k 31. 10. 2015) spolu 117 študentov.  

 S cieľom propagácie štúdia na EBF UK v Bratislave fakulta vydala dotlač plagátov 
a letákov s portrétmi študentov a pedagógov s nadpisom: Príď to zažiť! – Teológia nie je strata času. 
Fakulta sa taktiež zúčastnila v dňoch 6. – 8. 10. v AEGON Aréne Národného tenisového centra v 
Bratislave veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA, kde zástupcovia fakulty prezentovali vo výstavnom 
stánku ponuku študijných programov. Sprievodnou akciou veľtrhu bola tiež prezentácia fakulty 
mimo výstavného stánku, v prednáškovom priestore, kde zástupcovia fakulty formou krátkej 
powerpointovej prezentácie pútavo informovali o aktuálnych možnostiach štúdia  

Spolu 
študentov 
EBF UK

Bakalársky a spojený magisterský Magisterský Doktorandský

denné externé denné externé denné externé

SR zahr SR zahr SR zahr SR zahr SR zahr SR zahr

117 64 9 6 1 18 0 8 1 7 1 1 1

Bakalársky a spojený	magisterský Magisterský Doktorandský

80 27 10

Denná forma štúdia Externá forma štúdia

1. stupeň 
a spojený stupeň 2. stupeň spolu 1. stupeň a 1. a 2. 

spojený stupeň 2. stupeň spolu

73 18 91 7 9 16

Počet študentov v 1., 2. a 3. 
stupni  VŠ vzdelávania

Priemerný evidenčný počet VŠ učiteľov za rok 
2015 (vo fyzických osobách)

Počet študentov na jedného 
učiteľa

117 15,551 7,524
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na EBF UK v Bratislave ako i následnom uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov 
na trhu práce, o možnosti ubytovania či štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus+.  

 Štúdium bolo propagované i formou inzertných oznamov v EPST, ako i na stránke 
www.ecav.sk, www.evanjelik.sk, ale taktiež prostredníctvom komunitného webového systému 
Facebook, kde má fakulta vytvorený vlastný profil. V rámci monitoringu tlače sme zaregistrovali 
celkovo 18 správ  o fakulte v tlačených médiách. Správy sú k  dispozícii vo fakultnej knižnici.

Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných programov zobrazuje nasledujúci graf 
za roky 2009 – 2015. 

�  

 Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutočnilo v aule UK v Bratislave v pondelok 
21. 9. 2015. 

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bola Valérii Terézii Krajčírovičovej, 
študentke piateho roku štúdia študijného programu evanjelická teológia, udelená Akademická 
pochvala rektora za vzornú reprezentáciu univerzity doma i v zahraničí spojená s priznaním 
jednorazového motivačného štipendia. 

1.2  Absolventi štúdia 

 Vysokoškolské štúdium na EBF UK v Bratislave absolvovalo 33 študentov vo všetkých 
stupňoch vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získalo 21 študentov, titul „bakalár“ 11 
študentov a akademický titul „philosophiae doctor“ získal 1 študent (Mgr. Michal Devečka, PhD., 
dňa 27. 8.). Z celkového počtu ukončili štúdium s vyznamenaním 3 študenti. 

 V roku 2015 úspešne ukončilo štúdium na našej fakulte 32 študentov prvého, druhého a 
tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, z toho 7 študenti úspešne ukončili svoje štúdium 
v náhradnom augustovom termíne, čo je spolu o 1 viac ako v predchádzajúcom roku.  

 V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium 8 
študentov, čo kopíruje stav z minulého akademického roku. V bakalárskom študijnom programe 

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii neukončili štúdium žiadni študenti, v magisterskom 
študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii ukončili štúdium dve študentky, 
čo je o 2 viac ako v predchádzajúcom roku. V programe bakalárskeho štúdia evanjelická teológia so 
zameraním na sociálnu pomoc absolvovalo štúdium 11 študentov, čo je o 6 viac ako 
v predchádzajúcom roku. Už po piatykrát úspešne ukončili štúdium aj 11 študenti magisterského 
študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, čo je o 3 viac 
ako v minulom roku.  

 Slávnostná promócia absolventov sa uskutočnila 13. 7. 2015 o 9:00 hod. v aule Univerzity 
Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí. Promócii predsedal rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD. Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s udelením 
motivačného štipendia bola priznaná študentke Simone Gašparíkovej a cena dekana za vynikajúcu 
bakalársku prácu študentovi Vladimírovi Gašovi.  

 Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium aj naďalej prekračuje 
možnosti fakulty. V roku 2012 došlo k zmene financovania nových doktorandov. MŠVVaŠ SR 
upustilo od udeľovania štipendií pre doktorandov dennej formy štúdia a noví doktorandi sú platení 
z „položky veda“, teda z rozpočtových prostriedkov fakulty na vedu a výskum. Tento vývoj sa bude 
odrážať na počtoch doktorandov v tom zmysle, že fakulta bude musieť prihliadať na svoje 
ekonomické možnosti pri prijímaní nových doktorandov. 

 Prehľad o počtoch absolventov vo všetkých 3 stupňoch štúdia, ktorí v roku 2015 ukončili 
štúdium je uvedený v tabuľke č. 9.

Tabuľka č. 9  
Absolventi EBF UK v r. 2015 

Vývoj počtu absolventov v jednotlivých stupňoch štúdia za roky 2009 – 2015 zobrazuje nasledujúci 
graf. 

)  

1.3  Zahraničné vzťahy 

Udelený	titul Denné Externé Spolu Z celkového počtu 
zahraniční

Bakalár „Bc.“ 9 2 11 0

Magister „Mgr.“	 19 2 21 2

Philosophiae  doctor 
„PhD.“ 0 1 1 0

33

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Spolu
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 Z celkového počtu študentov na vysokoškolské štúdium na našej fakulte bolo k 31. 10. 2015 
zapísaných 13 cudzincov – z Českej republiky (3), Slovinska (1), Srbska (7), Rumunska (1) a zo 
Spojených štátov amerických (1).  

 V roku 2015 program Erasmus+ nahradil zaniknutý program LPP/ERASMUS a spojil tak 
pod jednu hlavičku súčasné iniciatívy Programu celoživotného vzdelávania.  

 V zahraničí boli v akademickom roku 2014/2015 v rámci programu celoživotného 
vzdelávania ERASMUS+ 3 študenti. V Nórskom Osle na MF Norwegian School of Theology 
absolvovala v zimnom aj letnom semestri študijný pobyt Eva Soldánová, na Univerzite Karlovej 
v Prahe absolvoval v zimnom semestri študijný pobyt Martin Lalkovič. V rámci doktorandského 
štúdia absolvovala študijný pobyt počas zimného semestra na Universität Wien Mgr. Michaela 
Poschová. Oproti minulému roku vrástol záujem o štúdium v zahraničí 200%, avšak vo využívaní 
programu ERASMUS+ máme stále určité rezervy. Aj napriek úsiliu prodekana pre vedeckú 
činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, ktorý sa venoval uzatváraniu a obnovovaniu 
bilaterálnych zmlúv, sa stále objavuje problém motivovať študentov k využívaniu tohto nástroja. 
Dôvodom sa javí pokles študentov so znalosťami nemeckého jazyka. 

2. RIGORÓZNE KONANIE

 Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ v študijnom odbore 
evanjelická teológia alebo v príbuznom študijnom odbore, môžu vykonať na EBF UK v Bratislave 
rigoróznu skúšku. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na EBF UK v Bratislave 
vykonávajú podľa Smernice dekana EBF UK č. 2/2012, Zásady rigorózneho konania na EBF UK 
v Bratislave, schválenej Akademickým senátom EBF UK dňa 18. 10. 2012 a v súlade s § 53 ods. 8 a 
9, § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Smernica dekana EBF UK spresňuje postup pri rigoróznych konaniach 
a zjednocuje rozsah požiadaviek na účastníkov rigorózneho konania.  

 Na rigorózne konanie bol v roku 2015 prijatíý 1 uchádzač. Rigorózne konanie ukončil 1 
absolvent (ThDr. Branislav Dolinský). 

3. HABILITAČNÉ KONANIA

 S potešením možno konštatovať, že v roku 2015 bolo po úspešnom roku 2014 ukončené 
ďalšie habilitačné konanie. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., podal žiadosť o udelenie titulu docent 
dňa 25. 11. 2014. Dňa 15. 12. 2014 bola VR EBF UK menovaná habilitačná komisia a oponenti 
habilitačnej práce. Habilitačná prednáška s obhajobou prebehla dňa 26. 5. 2015.V ten istý deň 
zasadala aj VR EBF UK s výsledkom tajného hlasovania: za – 9, proti – 1, zdržali sa – 2. Dňa 27. 5. 
2015 bol podaný návrh na RUK na udelenie titulu docent. Rektor UK podpísal dekrét o 
vymenovaní za docenta s účinnosťou od 1. 7. 2015 Promócia sa konala 23. 10. 2015. 

 Vďaka patrí prof. ThDr. Jurajovi Bándymu, ktorý prevzal úlohu predsedu habilitačnej 
komisie, ako aj ostatným členom habilitačnej komisie.

4. VEDECKÁ RADA EBF UK
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 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 minulom roku sa Vedecká rada EBF UK 
zišla na 5-tich zasadnutiach (27.  3, 15.  4,  26. 5, 13.  6. a 23. 10.) 

 Vedecká rada pracovala do 31. 10. 2014 v tomto zložení: doc. Ľubomír Batka, Dr. theol., 
(predseda, z titulu funkcie dekana) a členovia: prof. ThDr. Juraj Bándy, Dr. h. c. 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. Mgr. Marek Neština, PhD., doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, 
PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., odborníci z praxe: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., Ing. Ján 
Huba, riaditeľ Diakonie ECAV, doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc., doc. Ing. Helena Schurmann, PhD.  
Doc. Mgr. art. Anne Predmerskej ako členke vo VR EBF UK sa skončilo štvorročné funkčné 
obdobie dňom 31. 10. 2014. Na uprázdnené miesto dekan navrhol na schválenie do Akademického 
senátu EBF UK ako člena VR EBF UK doc. ThDr. Petra Gažíka s účinnosťou od 2. 1. 2015. AS 
EBF UK na svojom zasadnutí dňa 18. 12. 2014 tento návrh schválil. Doc. ThDr. Peter Gažík sa 
však rozhodol pre vzdanie sa členstva vo VR EBF UK ku dňu 2. 3. 2015. Na základe predloženého 
návrhu dekana fakulty, na úpravu členov vo VR EBF UK (zaradenie člena VR EBF UK odborníkov 
z praxe medzi kmeňových zamestnancov), Akademický senát EBF UK na svojom zasadnutídňa 12. 
5. 2015 schválil doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., zaradiť na uvoľnené miesto po doc. ThDr. Petrovi 
Gažíkovi, ktorý sa vzdal členstva s tým, že mandát doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., pokračuje 
v zmysle menovania do 18. 9. 2016. Na uprázdnené miesto po doc. PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., 
odborníkov z praxe a po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu EBF UK zo dňa 12. 5. 
2015 dekan fakulty menoval za členku VR EBF UK odborníci z praxe PhDr. Evu Kowalskú, DrSc., 
z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave s účinnosťou od 8. 6. 2015 na 
štvorročné funkčné obdobie. 

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

• schválenie tém pre PhD. štúdium na ak. rok 2015/2016, 

• schválenie okruhov tém pre štátne skúšky a schválenie ďalších odborníkov do skúškovej   
 komisie na štátnych skúškach v ak. roku 2014/2015 pre magisterské štúdium, 

• dodatočné schválenie externej témy na PhD. štúdium na akademický rok 2015/2016, 

• implementácia Komplexnej akreditácie (KA) na EBF UK, 

• schválenie tém záverečných prác, 

• schválenie individuálnych štúdijných plánov (IŠP) študentov v doktorandskom štúdiu  

            Mgr. E. Guldánová, ThM., denné štúdium, Mgr. J. Melo, externé štúdium, 

• doktorandské štúdium: návrh zúženia témy doktorandskej práce  Mgr. R. Pačmára, 

• schválenie Správy o pedagogickej činnosti EBF UK v roku 2014 a Správy o vedeckej  
 činnosti EBF UK v roku 2014.

5. VEDENIE FAKULTY  
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 Zasadnutia Vedenia EBF UK prebehli v dňoch 8. 1., 10. 3., 24. 6., 16. 11. Vedenie sa 
zaoberalo prípravou materiálov pre AS EBF UK a dlhodobými úlohami: Návrh rozpočtu, pracovné 
miesta a dochádzka, prevádzka jedálne, obsadenie vrátnice, smernica – odmeňovanie vedeckého 
výkonu, opravy budovy, zmluva s ECAV, Erasmus+, prenájom priestorov, parkovanie v okolí 
budovy, elektronické výpisy a ochrana osobných údajov, voľby dekana. 

 AS EBF UK pripravil voľby dekana na základe smernice: „Voľby kandidáta na funkciu 
dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné 
obdobie od 10. 5. 2015 do 9. 5. 2019“. AS EBF UK stanovil termín na navrhovanie kandidátov od 
26.  1.  a termín volieb dekana na 20.  2. 2015. 

Do volieb sa prihlásil jeden kandidát: doc. Ľubomír  Batka, Dr. theol. V prvom kole volieb 
kandidáta na funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave bolo dňa 20. 2. odovzdaných 10 volebných lístkov. Prvého kola volieb sa teda 
zúčastnili všetci členovia AS EBF UK. Všetkých  10 hlasov bolo platných. 

Volebná komisia konštatovala, že kandidát na funkciu dekana získal 10 hlasov z celkového 
počtu 10 odovzdaných hlasovacích lístkov. Za dekana EBF UK na funkčné obdobie od 10. 5. 2015  
do 9. 5. 2019 bol zvolený doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.  

Akademický senát na svojom zasadnutí dňa 21. 4. schválil návrh dekana na vymenovanie 
prodekanov EBF UK na nové funkčné obdobie rokov 2015 – 2019, a to Mgr. Milana Juríka, PhD., 
ako prodekana pre vzdelávaciu činnosť a ThDr. Dávida Benku, PhD., ako prodekana pre vedeckú 
činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty. 

6. PEDAGÓGOVIA 

 Stav vysokoškolských učiteľov k 31. 12. napĺňalo 15 fyzických osôb, z toho 5 žien, v 
súhrnnom prepočte 15,00 pracovných úväzkov. Na fakulte pracoval 1 výskumný pracovník na 
100% pracovný úväzok. Súčet úväzkov vysokoškolských učiteľov v roku 2014 je rovnaký ako 
v roku 2015. S ohľadom na spôsob financovania VŠ je pre fakultu potrebné zamestnávať 
pedagógov a vedeckých pracovníkov na plné úväzky.  

 Na fakulte k 31. 12. pôsobili  2 profesori (Bándy, Filo), 8 docenti (Horňanová, Ábel, Klátik, 
Gažík – funkčné miesto profesora, na funkčnom mieste odborného asistenta – Batka, Zaviš, 
Prostredník, Predmerská), 4 odborní asistenti (Benka D., Valková-Krišťáková, Hanus, Jurík), 1 
asistentka (Juríková) a 1 lektor (Šaray).  

 Priemerný vek profesorov je 65,18 rokov, docentov 50,34 rokov, odborných asistentov 
36,41 rokov, asistentov 37,12 rokov a lektorov 50,25 rokov. (Priemerný vek je prepočítaný podľa 
dosiahnutých titulov, nie podľa obsadenia funkčných miest). 

 Cena rektora UK ku Dňu študentstva bola udelená doc. Mgr. Ondrejovi Prostredníkovi, 
PhD. 

7. VYUČOVACÍ PROCES 
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 Vyučovací proces prebieha v sídle fakulty na Bartókovej ulici č. 8 v Bratislave. Počas 
pracovných dní prebieha prednášková činnosť v denných študijných programoch a počas sobôt 
prebieha prednášková činnosť v externých študijných programoch.  Dekanské voľno udelil dekanna 
dni: 7.  4. a 29.  10. 

 Interní a externí pedagógovia zabezpečovali vyučovanie v súlade s akreditačnými spismi 
a schváleným rozpisom predmetov, ktorý je každoročne zverejnený v ročenke fakulty. Obsah 
vyučovania sa v jednotlivých študijných programoch člení podľa katedier.  

 Na základe Vnútorného predpisu č. 9/2013 vstúpili dňa 1. 7. 2013 do platnosti organizačné 
zmeny, ktoré sa dotkli členenia jednotlivých katedier a to v zmysle uznesenia Akademického senátu 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 20. 6. 2013, 
ktorým bola schválená zmena v Organizačnom poriadku a v Organizačnej štruktúre. 

  Podľa aktuálnej organizačnej štruktúry je súčasťou fakulty  6 nižšie uvedených katedier: 
• Katedra Starej zmluvy – vedením katedry poverený prof. ThDr. Juraj Bándy, 
• Katedra Novej zmluvy – vedením katedry poverený doc. Mgr. František Ábel, PhD., 
• Katedra systematickej teológie – vedením katedry poverený doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. 

theol., 
• Katedra praktickej teológie – vedením katedry poverený Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, 
• Katedra cirkevných dejín – vedením katedry poverený doc. ThDr. Peter Gažík, 
• Inštitút kontextuálnej teológie – vedením katedry poverený pre vedeckú činnosť  a zahraničné 

vzťahy ThDr. Dávid Benka, PhD. 

 Pedagogickú činnosť na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia ako i vedecko-
výskumnú činnosť zabezpečujú odborní a kvalifikovaní pracovníci. Vedenie EBF UK v Bratislave 
kontinuálne sleduje a hodnotí profesionalitu a výkonnosť jednotlivých pedagogických a 
výskumných pracovníkov a podporuje ich odborný, kvalifikačný ale i osobný rast. Študijné 
programy uskutočňované na EBF UK sú garantované vysokoškolskými učiteľmi zamestnanými na 
fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas. EBF UK (stav k 31. 10. 2015) zamestnávala spolu 16 
zamestnancov  a 10 externých spolupracovníkov. 

 Evidenčný počet učiteľov na ustanovený pracovný čas podľa dosiahnutej kvalifikácie 
zobrazuje graf a ich vekovú štruktúru nám zobrazujú nasledovné grafy. 

Graf 1:  
Evidenčný počet učiteľov na ustanovený pracovný čas podľa dosiahnutej kvalifikácie 

)  

Graf 2:  
Veková štruktúra učiteľov na ustanovený pracovný čas  
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 Pedagogické úlohy sú vzhľadom na akreditovaný obsah jednotlivých študijných programov 
zabezpečované v dostačujúcej miere. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2015 sa 
pedagogický proces na fakulte riadil podľa odporúčaných študijných plánov. Od roku 2015 zanikli 
kurzy vedené pedagógmi EBF UK v Bratislave v rámci vnútrouniverzitnej mobility na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave.  

 Naďalej sa však na prednáškovej činnosti na Univerzite tretieho veku podieľa doc. PaedDr. 
ThDr. Monika Zaviš, PhD. Na iných vysokých školách do konca letného semestra akademického 
roka 2014/2015 pedagogicky pôsobil prof. ThDr. Juraj Bándy (Reformovaná teologická fakulta 
Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne). Vyučovací proces počas akademického roka prebiehal 
podľa platného harmonogramu štúdia, ktorý bol schválený v súlade s harmonogramom štúdia na 
Univerzite Komenského v Bratislave. 

 Nové a prísnejšie pravidlá komplexnej akreditácie 2015 sa v našom prípade dotkli najmä 
študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii. Nakoľko ide o učiteľský 
študijný program, podľa nových pravidiel fakulta bola povinná zdokumentovať stanovený výkon vo 
vede a výskume v oblasti výskumu 1 - Pedagogické vedy, (nie len v oblasti výskumu 2 - Humanitné 
vedy, ako tomu bolo doteraz). Znamenalo to, že výkon fakulty za hodnotené obdobie musel byť 
rozdelený do dvoch nezávislých oblastí výskumu, čo vzhľadom na veľkosť EBF UK a počet 
hodnotených akademických pracovníkov nebolo jednoduché.  

 S radosťou tak konštatujem, že dňa 30. 10. bolo podľa § 102 ods. 3 písm. d) zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyjadrení Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. b) 
zákona vydané Rozhodnutie č.: 2015-18766-15A0, ktoré priznáva právo udeľovať zodpovedajúce 
akademické tituly absolventom  EBF UK v Bratislave v nižšie uvedených študijných programoch. 
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60-64
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 Súčasne podľa § 102 ods. 3 písm. d) zákona na základe vyjadrení Akreditačnej komisie 
podľa § 84 ods. 4 písm. c) zákona k žiadostiam vysokej školy predložených vysokou školou na 
účely komplexnej akreditácie jej činností bolo EBF UK v Bratislave Rozhodnutím č.: 
2015-18766-15A0 priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov v nižšie uvedených študijných odboroch.  

Priznané práva udeľovať zodpovedajúci akademický titul v jednoodborových študijných programoch v dennej forme štúdia: 

)

Priznané práva udeľovať zodpovedajúci akademický titul v jednoodborových študijných programoch v externej forme štúdia: 

)  

Priznané práva udeľovať zodpovedajúci akademický titul v učiteľských študijných programoch: 
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)  

Priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov: 

)  

K vyučovaciemu procesu patrí aj práca spojená s Akademickým speváckym zborom Ichthys, ktorý 
odborne vedie Mgr. art. Katarína Juríková.  

Vystúpenia zboru: 
• Pôstny večer slova a hudby – „Skláňam tvár” – 24. 3., 18.00, Nový kostol, Legionárska 

ulica Bratislava, 
•  Sústredenie v Srbsku – „Láska Kristova spája nás” – 15. – 17. 5., Silbaš, Báčsky Petrovec, 

Pivnica, Báčska Palanka, 
•  Vystúpenie pri príležitosti 550. výročia založenia Academie Istropolitana – 1. 10., Rektorská 
 sieň UK, Bratislava, 
•  Vystúpenie v rámci spomienkových SB pri príležitosti 200. narodenia a 150. výročia úmrtia 
 Ctiboha Zocha – 6. 12., Evanjelický kostol – Jasenová, 
•  Vianočné vystúpenie v Dome seniorov Agapé – 10. 12., Svätý Jur, 
•  Adventný večer slova a hudby – „V bázni pred Tebou” – 15. 12., Nový kostol, Legionárska 
 ulica, Bratislava. 

8. VEDA A VÝSKUM 

8.1 Granty 

V priebehu roka pedagógovia na fakulte riešili viacero domácich i zahraničných grantov: 

• J. Filo: Grundtvig EU, učiace partnerstvá, spolu so 4 vzdelávacími inštitúciami v Európskej 
únii: (dve z Nemecka, 1 zo Švajčiarska, 1 z Poľska), Číslo: 13412 0632; Číslo projektu:  
2013-1-Dez-GRU06-16191. Názov: „Sociálna integrácia ľudí z rôznych náboženstiev za pomoci 
interkulturálnej a medzináboženskej spolupráce v oblasti pastorálneho poradenstva.” Obdobie 
realizácie: 2013-2015 a objem prostriedkov: 14 400 eur, 
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•  F. Ábel: medzinárodný výskumný tím v rámci grantového projektu „Paul within Judaism“, 
ktorý organizuje Protestant Church in The Netherlands, Council for Jewish-Christian relations,  
s dobou riešenia 2015 – 2017, 

• M. Neština, M. Zaviš, Ľ. Batka, Vedecký park UK  ITMS 26240220086. Operačný program 
Výskum a vývoj, 

• O. Prostredník - spoluriešiteľ, Theologie der Diaspora (GEKE), do grantu sú zapojení aj 
doktorandi M. Poschová a R. Pačmár, 

• O. Prostredník - spoluriešiteľ, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland Z-15-112/0002-00 
Martin Luther, rebel v nepokojných časoch, 

• O. Prostredník: Grant APVV podaný v roku 2015 – Lutherove exegetické riešenia 
vybraných Pavlových textov z pohľadu súčasného výskumu, 

• Ľ. Batka: riešiteľ, Lutheran Heritage Foundation Z-15-112/0001-00 Analysis of Martin 
Luthers 95 Theses in Slovak Context, 

• D. Benka: 1 riešený grant: MK-1154/2015/2.5 „Nákup domácej a zahraničnej  literatúry do 
Knižnice Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského“ (odborný garant v 
spolupráci s pracovníkmi Knižnice EBF UK) 

• M. Zaviš: Podaný KEGA grant Moderná vysokoškolská učebnica dejín svetových 
náboženstiev pre študentov teológie (085UK-4/2016),  

• S. Horňanová: podaný VEGA č. 1/0700/16 „Eschatológia židovskej apokalyptiky: 
Apokalypsa Daniela, 

• V roku 2015 sme mali tieto 3 granty mladých: UK/100/15 – M. Poschová – G-15-100-46 
Porovnanie absolutistických foriem vlád v Uhorsku v 17. – 19.storočí so zreteľom na postavenie 
ECAV; UK/297/15 – R. Pačmár – G-15-297-46 Biskup D. E. Jablonsky v kontexte vedy profesora 
Jána Kvačalu; UK/284/15 –  M. Kováč –  G-15-284-00 Význam a korelácia pojmov spravodlivosť, 
súd, milosť a skutky vo vybraných spisoch židovskej literatúry intertestamentárneho obdobia a v 
autentických epištolách apoštola Pavla. 

8.2 Konferencie 

 9.-12. 4. medzinárodná konzultácia v kontexte výskumného grantu Grundtvig: Spolu s 
Romami vytvárať plnohodnotný život. (Prebehla v Agapé, Sv. Jur). Výsledkom bol slovenský 
zborník a zahraničná vedecká monografia. Hlavným organizátorom bol Dr. h. c. prof. ThDr. Július  
Filo. S prednáškou vystúpil aj  Mgr. Milan Jurík, PhD. 

 23.-25. 4. sa konal IV. ročník medzinárodnej teologickej konferencie pre doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Jednota v mnohosti (In pluribus unitas). Na 
konferencii vystúpilo 51 účastníkov zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, Nemecka i Belgicka, 
pričom zastupovalo 11 rôznych univerzít a vysokých škôl z 18 rozličných pracovísk. Konferencia 
bola rozdelená do troch prednáškových blokov, ktoré prebiehali simultánne v troch sekciách 
rozdelených podľa oblasti na biblistiku, systematickú teológiu, praktickú teológiu, religionistiku, 
etiku, cirkevné dejiny, ekumenickú teológiu, filozofiu, hermeneutiku a medzináboženský dialóg, 
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pričom sa rokovalo v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Jednotlivé bloky moderovali 
doktorandi, ako i pedagógovia EBF UK doc. Mgr. František Ábel, PhD., a Dr. h. c. prof. ThDr. 
Július Filo, za čo im patrí veľká vďaka. Organizačne boli jednotlivé výstupy rozdelené tak, aby sa 
účastníci mohli medzi jednotlivými sekciami presúvať, a tak navštíviť práve tú prednášku, ktorá ich 
zaujímala, a nemuseli tak ostávať len v sekcii, do ktorej boli začlenení. Spomedzi našich 
doktorandov sa zapojili: Mgr. Adriana Biela, Mgr. Eva Oslíková, Mgr. Michaela Poschová, Mgr. 
Michal Devečka, Mgr. Marián Kaňuch, Mgr. Branislav Kováč, Mgr. Martin Kováč, Mgr. Radim 
Pačmár, Mgr. Štefan Panuška. 

8.3 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 výšku finančnej 
dotácie, ktorú fakulta získava z Ministerstva školstva SR 

 Celková publikačná činnosť fakulty za rok 2015 podľa databázy EviPub ku dňu 21. 3. 2016 
pozostávala zo 125 publikačných výstupov, ktoré možno rozdeliť do 16 kategórií. Najpočetnejšou 
kategóriou v tomto roku boli odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (BDF - 49), 
vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (ADF - 12) a publikované príspevky na 
zahraničných vedeckých konferenciách (AFC - 12). Potešujúca je publikácia vedeckej monografie 
v zahraničnom vydavateľstve (Batka) tiež nárast publikovaných príspevkov na zahraničných 
vedeckých konferenciách. 

 Z hľadiska definície skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií, ako ich určuje a pri 
financovaní vysokých škôl zohľadňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky z tohto roku, by 
bolo možné publikačnú činnosť fakulty rozdeliť do piatich skupín: Skupina A1 (Knižné publikácie 
charakteru vedeckej monografie), Skupina A2 (Ostatné knižné publikácie), Skupina B (Publikácie v 
karentovaných časopisoch), Skupina C (Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú 
registrované v databázach WoS alebo Scopus) a Skupina D (Ostatné publikácie). Celkovú 
publikačnú činnosť fakulty znázorňuje tabuľka: 

Kategória 
publikačnej 
činnosti Názov kategórie D1 D2 Počet

AAA
Vedecké monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 0,5 0,45 1

AAB
Vedecké monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách 0,5 0,45 3

ABC

Kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 0,05 0,045 4

ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v 
domácich vydavateľstvách 0,5 0 4

FAI

Redakčné a zostavovateľské 
práce knižného charakteru 
(bibliografie, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, zborníky, 
atlasy,...) 0,5 0 8
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Porovnanie Publikačnej činnosti podľa kategórií MŠVVaŠ SR:

ADF
Vedecké práce v ostatných 
domácich časopisoch 0,015 0,023 12

AEC

Vedecké práce v zahraničných 
recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 0,06 0,092 3

AED

Vedecké práce v domácich 
recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 0,03 0,046 3

AFC

Publikované príspevky na 
zahraničných vedeckých 
konferenciách 0,06 0,092 12

AFD

Publikované príspevky na 
domácich vedeckých 
konferenciách 0,03 0,046 8

BDE
Odborné práce v ostatných 
zahraničných časopisoch 0,015 0 5

BDF
Odborné práce v ostatných 
domácich časopisoch 0,015 0 49

BED

Odborné práce v domácich 
recenzovaných zborníkoch 
(konferenčných a 
nekonferenčných) 0,03 0 3

EDI
Recenzie v časopisoch a 
zborníkoch 4

GHG
Práce zverejnené spôsobom 
umožňujúcim hromadný prístup 1

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, 
ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 
z predchádzajúcich kategórií 5

 Porovnanie podľa rokov a definície skupín MŠVVaŠ SR

Kategória 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skupina 
A1 1 0 2 0 5 4 9 2 8

Skupina 
A2 2 7 6 6 8 6 10 2 12

Skupina 
B 
(karenty) 0 1 0 0 1 2 1 0 0

Skupina 
C (nová 
od 2015 
– WoS a 
Scopus) x x x x x x x 1 0
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 Z dlhodobejšieho pohľadu možno v počte publikácií zohľadňovaných MŠ SR sa do roku 
2014 potvrdzoval dvojročný cyklus, v ktorom publikačná činnosť striedavo stúpala a klesala 
v absolútnych číslach, keď relatívne nižšie počty fakulta vykázala v rokoch 2007, 2009 a 2011 
a naopak v rokoch 2008, 2010, 2012 a 2014 zasa vyššie. V roku 2015 sa však tento dlhodobý trend 
neprejavil. Naopak, v absolútnom čísle sa publikačná činnosť v kategóriách zohľadňovaných 
MŠVVaŠ zvýšila. Celkový počet sledovaných publikácií narástol z 93 na 115. Pozitívom je, že v 
súčte kategórií A1 a A2 sme dosiahli najvyšší výsledok za posledné roky. Negatívom je, že sme v 
minulom roku nezaznamenali ani jednu karentovú publikáciu alebo publikáciu v databáze WoS a 
SCOPUS. Vo vydavateľstve Mohr Siebeck – bol prijatý rukopis monografie „The Psalms of 
Solomon and the Messianic Ethics of Paul” doc. Ábela. Rukopis bol prijatý v rámci recenzného 
konania a kniha bude zaradená do publikačného plánu v sérii WUNT 2.

Medziročné porovnanie výkonu fakulty v koeficientoch D1 a D1 podľa tohtoročnej metodiky: 

 Zaujímavý je pohľad na medziročné porovnanie našej publikačnej aktivity, ak by sme 
aplikovali tú istú metodiku aj na minulé roky. V roku 2015 sme dosiahli absolútne najvyšší 
koeficient D1 (váhy pre dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov) od roku 
2011 a druhý najvyšší koeficient D2 (váhy pre dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 
činnosť). Koeficient D2 je však v priemere na osobu stále nízky. Koeficient nad 1 za EBF UK 
dosiahli pri  D1  Klátik 2,66, Batka 1,875, Bándy 1,62, Ábel 1,575, Filo 1, 12.  

  D2  Batka 1, 31.

 Ďalším merateľným kritériom je počet ohlasov podľa kategórií publikačnej činnosti. 
Celkový počet ohlasov na publikačné výstupy vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov 
EBF UK bolo 45, čo je o 2 viac ako v minulom roku. Z toho v 35 prípadoch išlo o citácie 
v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch, v 9 prípadoch o citácie 
v zahraničných publikáciách. Zaregistrované boli 3 recenzie. Žiaden ohlas sa neobjavil v 
zahraničných alebo domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch. Najcitovanejším 

Skupina 
D (do 
roku 
2015 ako 
C) 42 75 54 70 41 64 43 88 95

Spolu 45 83 62 76 55 76 63 93 115

Rok D1 D2

2015 10,51 4,142

2014 2,865 2,463

2013 8,805 3,678

2012 6,475 4,867

2011 4,005 2,817
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autorom v roku 2015 bol na základe aktuálneho stavu evidencie publikačnej činnosti prof. J. Bándy 
s  11 ohlasmi. Za ním nasledujú doc. M. Zaviš a doc. Ľ. Batka s  8 ohlasmi.

8.4 Hosťovské prednášky  

 Dôležitou aktivitou v oblasti vedy a výskumu boli hosťovské prednášky. Celkovo ich fakulta  
zorganizovala 12. Konali sa v stredu popoludní o 13:00 hod:   

• 25. 2. rabín Dr. Gábor Lengyel, Liberale Jüdische Gemeinde, Hanover, SRN, „Jüdisches 
Leben”, 

• 4. 3. PD Dr. Anne Käfer, Universität Leipzig, Theologische Fakultät, SRN, “Fleisch 
geworden und auferstanden. Überlegungen zu christologischen Glaubensfragen”, 

• 11. 3. Prof. Dr. Dr. et Prof. h.c. Ferdinand Klein, “Inkluzívne vzdelávacie zariadenie rozvíja 
pedagogiku úcty”, 

• 18. 3. Doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 
FHV ŽU, Bc. Anna Boďová, SNK, „Historický knižný a archívny fond vo farskej knižnici a čo s 
ním?“, 

• 8. 4. Prof. John Mark Hicks, Libscomb University, Nashiville, TN, USA, “Grace as 
Hermeneutical Key in 2 Corinthians 8-9”, 

• 15. 4.  Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Martin Tamcke, Georg-August-Universität Göttingen, SRN, 
„Westöstliche Identität: das Beispiel Henry von Heiselers“, 

• 22. 4. Dr. Johannes Thon, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, SRN, “The word of 
God and the weather. Reconstructing hydrological knowledge in ancient Israel to understand the 
power of divine speech acts”, 

Kategória podľa 
EviPub

Počet 
2013

Počet 
2014

Počet 
2015

Názov kategórie

o1 0 1 0 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 
indexoch

o3 8 10 9 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch

o4 13 26 35 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch

o5 5
1 0

Recenzie v zahraničných publikáciách

o6 3
5 1

Recenzie v domácich publikáciách

Spolu 29
43 45
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• 29. 4. Prof. Jaroslav Vokoun, ThD., Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, ČR, 
“Neorealismus jako výzva teologii”, 

• 6. 5. Prof. Dr. Matthias Petzoldt, Universität Leipzig, Theologische Fakultät, SRN, 
“Theologie im Kontext von Atheismus und religiöser Indifferenz”, 

• 14. 10. PhDr. Eva Kowalská, DrSc., Historický ústav SAV, “Uhorský konfesionálny exil v 
kontexte európskych migrácií a kultúrneho transferu (mobility ľudí a ideí)”, 

• 18. 11. Rev. Matthew Heise, Lutheran Heritage Foundation, "How Can I Understand? The 
Mission of the Lutheran Heritage Foundation.”, 

• 2. 12. Mgr. Eva Augustínová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV ŽU 
“Historické evanjelické knižnice na Slovensku do roku 1918”. 

8.5. Hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry 2015 

 Počas roka nedošlo k zmene postavenia v rebríčku fakulty v hodnotení ARRA. EBF UK 
zotrvala na piatom mieste medzi teologickými fakultami na Slovensku. ARRA hodnotí fakulty 
v piatich oblastiach: vzdelávanie, atraktivita štúdia, veda a výskum, doktorandské štúdium 
a grantová úspešnosť. V oblasti vzdelávania sa fakulta umiestňovala od začiatku samostatného 
hodnotenia teologických fakúlt na 3. mieste, čo sa od roku 2009 nezmenilo. Ide tu predovšetkým 
o pomer študentov na učiteľa, resp. na docenta a profesora, či o podiel profesorov na počte všetkých 
učiteľov.  3 úspešné habilitačné konania v roku 2014 nemali vplyv na zmenu postavenia EBF UK v 
tomto ukazovateli. Vypovedá to o skutočnosti, že spravidla ostatné fakulty majú viac habilitovaných 
a inaugurovaných učiteľov, resp. učiteľov s titulom PhD. 

 V oblasti atraktivity vzdelávania sa pohybujeme v posledných 6 rokoch v rozmedzí 3. až 5. 
miesta. V roku 2014 sme sa umiestnili na 5. mieste. Podiel nezamestnaných absolventov sa 
pohybuje okolo 6,2%, čo je o 1,2% viac ako predtým. Nízky je počet prihlásených študentov 
k plánu. Na druhej strane máme relatívne vysoký pomer zapísaných študentov k počtu prijatých, čo 
vypovedá o tom, že záujemci o štúdium zväčša na štúdium aj nastúpia. Dobré čísla dosahujeme aj 
v podiele študentov zo zahraničia, v oblasti prijímania a vysielania študentov z a do zahraničia sme 
poklesli. 

 Dobré výsledky podľa ARRA nedosahujeme v oblasti, ktorú táto ratingová agentúra nazýva 
Veda a výskum. Ide tu o hodnotenie publikačnej činnosti a citačných ohlasov. Zatiaľ čo v rokoch 
2009-2011 sme v tejto oblasti dominovali, od roku 2012 nás v pozícii neohrozeného lídra nahradili 
iné fakulty a my sme sa prepadli na šieste miesto minulom roku a piate miesto v tomto roku. Tento 
prepad nie je spôsobený poklesom našej publikačnej činnosti, táto rástla viac-menej pravidelne. 
Rozdiel je spôsobený dovtedy na Slovensku nevídaným nárastom publikačnej činnosti 
predovšetkým prešovských teologických fakúlt od roku 2011. Napriek všetkému sme však v 
bodoch za publikačnú činnosť na jedného pracovníka tretí. Z pohľadu ARRA zaostávame aj 
v oblasti citačných ohlasov na publikované diela. V tomto roku viaceré fakulty vykazujú 
pozoruhodne pravidelný nárast ohlasov na svoje publikácie. Tohtoročný víťaz tabuľky ohlasy na 
svoje publikácie oproti roku 2012 dokonca zosedemnásobil a podobný trend v ohlasoch 
zaznamenali aj jeho doktorandi. Citačné ohlasy na práce EBF UK ostávajú na relatívne stabilnej 
(nízkej) úrovni. 
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 V oblasti doktorandského štúdia sme sa do roku 2013 pohybovali takmer vždy na 1. mieste. 
Až v správe z roku 2014 sme v tejto oblasti poklesli na 4. miesto a  v správe z roku 2015na 5. 
miesto. Pokles je spôsobených primárne pomerom počtu doktorandov – absolventov k počtu 
profesorov a docentov, inými slovami: takmer nikto z našich doktorandov neukončí štúdium 
v štandardnej dĺžke. V tejto hodnote sme medzi teologickými fakultami na poslednom mieste. Naši 
doktorandi sú však prví v bodoch za publikačnú činnosť na 1 doktoranda. Dobré čísla dosahujeme 
aj v pomere počtu denných doktorandov k počtu denných študentov I. a II. stupňa. V tomto kritériu 
nám paradoxne pomáha, že naši doktorandi nekončia v štandardnej dĺžke. V oblasti grantovej 
úspešnosti sme klesli z 1. miesta na 4. miesto, keď nás v sume získaných finančných prostriedkov 
predbehli fakulty TF TU, GKTF PU a TF KU. Iste by stálo za analýzu, v akých vedeckých 
grantových schémach boli tieto fakulty úspešné. EBF bude musieť výraznejšie reagovať na 
štandardné grantové výzvy. 

 Na získanie lepšieho umiestnenia fakulty v hodnotení ARRA vedenie fakulty podporuje 
a bude podporovať habilitácie a inaugurácie pedagógov, ktorí spĺňajú kvalitatívne kritériá. 
Formálnu úpravu možno vykonať upravením pomeru počtu prihlásených na štúdium k plánu o 
očakávaných prihláškach. Bude potrebné vo väčšej miere klásť dôraz na to, aby doktorandi končili 
svoje štúdium v štandardnej dĺžke, podporovať kvalitné vedecké publikácie (renomované 
zahraničné vydavateľstvá, články v časopisoch registrovaných v odborných databázach) a tiež 
podporovať ich dostupnosť širšej odbornej verejnosti, aby sa zvýšila ich citovanosť. Dôležité bude 
zvýšiť úspešnosť v získavaní vedeckých grantov doma i v zahraničí. Ponuka kurzov v anglickom 
jazyku a prijímanie zahraničných študentov vo väčšej miere zase môže zvýšiť atraktivitu študijného 
prostredia. 

8.6 Iná vedecká a odborná práca pedagógov EBF UK

 Členstvo v redakčných radách:  

 • Predseda Redakčnej rady v Testimonia theologica (Benka), 
 • šéfredaktor odborného časopisu Cirkevné listy (Prostredník), 
 • zástupca šéfredaktora odborného časopisu Cirkevné listy (Ábel), 
 • Testimonia Theologica (Prostredník, Gažík, Zaviš),  
 • Naša Univerzita (Benka), 
 • Teologicky časopis. Fórum pre kresťanský dialóg, TF TU v Trnave (Horňanová), 
 • Misiologické Forum, ktorý vydáva Stredoevropské centrum misijných studií, Praha
  (Jurík), 
 • Služba Slova, (Klátik, Horňanová), 
 • Axis Mundi (Zaviš), 
 • Rozmer (Zaviš), 
 • Encyklopedia Beliana (Bándy). 

 Členstvo vo vedeckých radách iných inštitúcií: 

 • VR Reformovanej teologickej fakulty UJS v Komárne (Bándy), 
 • VR Teologickej fakulty Husovej teologickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe  
  (Filo), 
 • VR Prešovskej univerzity (Filo), 
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 • Fakulta masmédií Paneurópskej VŠ v Bratislave (Klátik). 

 Členstvo v grémiách ECAV: 

 • Vieroučný výbor ECAV na Slovensku (Bándy – predseda, Benka, Jurík, Horňanová, 
  Batka, Klátik), 

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

 • Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku (Jurík), 
 • Komisia pre kaplánske skúšky (Klátik, Predmerská),  
 • Komisia pre farárske skúšky ECAV (Klátik, Bándy, Predmerská), 
 • Odborná poradkyňa pri príprave nového vydania ES. Komplexná muzikologická  
  korektúra hudobnej zložky liturgickej časti a piesní ES (Predmerská), 
 • Komisia GP pre Agendu (Šaray). 
  
 Zahraničné inštitúcie. 

 • Wissenschatfliche Gesellschaft fűr Theologie, SRN (Bándy),  
 • Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (Bándy), 
 • Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum, LEKKJ, SRN  
  (Benka), 
 • Výkonná rada SLZ, Výbor pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ (Klátik), 
 • predseda Výbor pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ v Ženeve (Klátik), 
 • predseda Pracovné spoločenstvo diasporálnych diel v Európe (Klátik), 
 • Kuratórium Lőhe Forschungsinstitut, Neuendetelsau, SRN (Filo), 
 • Výkonný výbor SIPCC, Düsseldorf, SRN (Filo, Zaviš - členka). 

 Vedecké a odborné inštitúcie: 

 • Prezídium Matice Slovenskej (Filo), 
 • Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave (Gažík) ,  
 • Grantová komisia VEGA (Horňanová), 
 • Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku (Horňanová), 
 •  Rada pre kvalitu UK v Bratislave (Ábel), 
 •  Slovenská biblická spoločnosť – Teologická komisia NZ (Ábel), 
 • Ústredná predmetová komisia pre predmet Náboženská výchova v Štátnom  
  pedagogickom ústave  v Bratislave (Jurík), 
 • Koordinátor výskumného programu: Christian World Community and the Cold War
  (Filo), 
 • Odborná komisia pre celoslovenské kolo olympiády z predmetu Ev. náboženstvo 
  (Horňanová), 
 • Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov (Šaray), 
 • Slovenská hudobná únia (Predmerská), 
 • Festivalový výbor MF SHO (Predmerská), 
 • Štúrova spoločnosť (člen predsedníctva Ábel), 
 • predseda Ekumenická rada cirkví v SR (Klátik), 
 • zástupca EBF UK v Rade vysokých škôl SR (Jurík), 
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            Ocenenia: 

 •  Pamätná medaila predsedu TTSK 2015 v súvislosti s Rokom Ľudovíta Štúra (Klátik)
 •  Pamätná plaketa Uhrovec – 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra (Klátik). 

 Na SPK, Teologickej konferencii ECAV na Slovensku, Misijných dňoch a Dištriktuálnych 
dňoch prednášali: Ábel, Bándy, Batka, Filo, Gažík, Hanus, Horňanová, Jurík, Klátik, Prostredník, 
Zaviš.  

 Významnejšie prednášky:  

• Ábel: 19.  3. prednáška v rámci CDV UTV UK, 30. 5. OK21, 29. 10., hosťovská prednáška 
na HTF KU v Prahe, 30. 10., aktívna účasť na exegetickom maratóne v Prahe na tému „Človek –  
jeho sila a slabosť“, 

•  Bándy: september, Konferencia MLB, Liebfrauenberg, Francúzsko, Celoštátna konferencia 
farárov Evanjelickej a.v. cirkvi v Maďarsku, 5., Balatonszárszó, 

•  Batka: 20. – 21. 3., 4. Evanjelická školská konferencia, Veľký Slavkov, 23. – 25. 3., 
Religiöse Rede in postsäkularen Gesellschaft, Univerzita v Jene, 27. – 28. 4., pastorálna konferencia 
troch ev. cirkví, Wisla, Poľsko, 24. – 29. 9., Fourth LWF International Hermeneutics Conference, 
„Power of the Gospel: Developing Pauline Hermeneutics” Aarhus University, 29. 9. Institut für 
Europäische Geschichte v Mainzi, 8. – 10. 11. Oberursel, Dies academicus, 19. 11. Ústredie 
ekumenickej a pstoračnej služby v OS SR a OZ SR, 29. – 30. 12., International Association for 
Christian Education, Bern,  

• Benka: Jahrestagung LEKKJ, 14.  – 18. 5., Benátky, Taliansko. Konferencia „Partnerschaft, 
Freundschaft, Dialog“, Georg-August Universität Göttingen, 20. – 22. 6., 

• Filo: 8.2. Krzizova, Poľsko, 14. – 17. 6. Wroclaw , 

• Horňanová: 16. 9. Medzinárodná vedecká konferencia v Komárne, „Osobnosť a vedecký 
prínos Jána Lajčiaka, slovenského intelektuála európskeho formátu“, publikované vo vedeckom 
recenzovanom zborníku ,  

• Jurík: 20. – 21. 3., 4. Evanjelická školská konferencia, Veľký Slavkov, 

• Klátik: Ilok, Srbsko, Báčsky Petrovec (Srbsko), Všeobecná pastorálna konferencia. Praha, 
medzinárodná konferencia, 600. výročie upálenia Majstra Jana Husa: Majster Jan Hus a reformácia 
na  Slovensku. Trnavský samosprávny kraj, odborná konferencia, Odkaz európskeho velikána Ľ. 
Štúra pre dnešok. Žilinský samosprávny kraj, Bytča, odborná konferencia: Ľudovít Štúr a Štúrovci, 

• Predmerská: Muzikologická konferencia SAV: Postrehy interpretky k vybraným gemerským 
hudobným pamiatkam, 

• Prostredník: Konferencia Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v 
Bratislave, téma „Trest smrti“, Bratislava 28. 4., Beseda spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. 
storočie. OK21 k téme Synoda o rodine. 14. 3., Bratislava. SOMEF, Praha, 3. – 5. 7.  s témou „Die 
Bedeutung der Reformation für die theologischen Ausbildungsstätten reformatorischer Prägung“. 
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Seminár pre univerzitných študentov z Ukrajiny o európskej integrácii, usporiadaný Ukrajinsko-
slovenskou iniciatívou v Bratislave, 17. – 21. 8., Medzinárodná konferencia „Religiofóbia: realita, 
prevencia a edukácia”, Trnavská univerzita, 10. 9. Konferencia The European Law Students’ 
Association (ELSA): „Rodová rovnosť na Slovensku – legislatívne nástroje vs. skutočné potreby 
žien a mužov”, Bratislava 25. 11, 

• Zaviš: 6. 3. konferencia Rozmery misie v službe súčasnej cirkvi, Banská Bystrica; 10. 9. –  
konferencia Religiofóbia: realita, prevencia, edukácia, Trnava; 2. 10. konferencia 5. ročník AWHP, 
Imigrace – bezpečnostní a zdravotní rizika, Praha; 2. – 3. 12. konferencia, 9. ročník Sexuality; 14. – 
18. 12. konferencia 6. ročník MMK, Hradec Králové, 

• Poschová, M.: SOMEF, Praha, 3. – 5. 7. s témou „Die Bedeutung der Reformation für die 
theologischen Ausbildungsstätten reformatorischer Prägung”,

 Vo verejnoprávnych médiách vystupovali: Batka, Klátik, Prostredník, Jurík, Gažík, Valková 
-Krišťáková. 

9. INÉ PODUJATIA 

 Ku základným povinnostiam dekana patrí: 

• účasť na Kolégiu rektora UK (22. 4., 25. 5., 15. 6., 21. 9.). Výjazdové kolégium rektora 
v Smoleniciach v dňoch 25.-26. 11, 

• VR UK (2. 2., 30. 3., 27. 4., 8. 6., 12. 10., 7. 12.), 

• účasť na slávnostných promóciách PhD. a doc. (23. 1., 6. 3., 23. 10., 4. 12.), účasť na 
slávnostných promóciách rigoróznych konaní (9. 12.), 

• účasť na slávnostiach UK – odovzdávanie vymenúvacích dekrétov nastupujúcim dekanom 
fakúlt UK 26. 1., inaugurácia rektora a dekanov fakúlt UK 26. 2., slávnostné zhromaždenie fakúlt 
v aule UK pri príležitosti 75. výročia  založenia Prírodovedeckej fakulty UK 28. 10., otvorenie 
akademického roka 21. 9. , 

• udelenie čestných doktorátov (Pan Ki-moon, generálny tajomník OSN 19. 10.), prof. 
Bernhard G. H. Eitel z Univerzity v Heidelbergu  29. 10.), 

• predkladanie správy dekana  za rok 2014 (za obdobie od 1. 1.- 31. 12. 2014), ktorá bola 
predložená AO EBF UK dňa 25. 3. 2015, 

• účasť na zasadnutí Správnej rady Fondu EBF UK (31. 1.; 11. 3.), 

• účasť na Synode ECAV v Nových Zámkoch spolu s tajomníkom fakulty Ing. S. Láskom  
(12.-13. 6. ),   

• na ordinácii novokňazov v Krupine, 

• 22. 5.  Pohrebná rozlúčka so zamestnancom fakulty Júliusom Csémim. 
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10. ZAHRANIČNÉ KONTAKTY FAKULTY

 Fakulta má celkovo 12 zmlúv v rámci programu Erasmus+ do roku 2020. Organizáciu a 
zabezpečovanie erasmovských učiteľských návštev má na starosti prodekan ThDr. D. Benka, 
PhD.,V priebehu roka fakultu navštívili 4 pegagógovia v rámci programu Erasmus+ (PD Dr. Käfer, 
Dr. Thon, prof. Tamcke, prof. Vokoun - viď bod 8.4). 

 Učiteľskej mobility sa zúčastnili doc. Mgr. O. Prostredník, PhD. (ETF UK Praha, 14. – 16. 
4.), doc. Mgr. F. Ábel, PhD. (ETF UK Praha, máj), ThDr. D. Benka, PhD. (jún, Univerzita v 
Göttingene). 

 Výmenný pobyt pedagógov  absolvovala  Mgr. E.Valková-Krišťáková, PhD. (Univerzita 
v Regensburgu 19. – 23. 10.). 

 Plánovaná návšteva Evanjelickej teologickej univerzity v Budapešti sa nekonala z dôvodu 
veľkých rekonštrukčných prác na fakulte ktoré prebiehali počas roka. Delegácia EBF UK navštívila 
v novembri Evangelickú teologickú fakultu Univerzity Karlovy v Prahe, v dňoch 23. a 24. 11. 
Konvokačnú prednášku „Kumránsky mesianizmus a mysticizmus“ predniesla doc. ThDr. S. 
Horňanová,PhD. s ďalšími prednáškami prispeli doc. Ľ. Batka, Dr. theol., a Mgr. R. Hanus, PhD. 
Doktorandov zastupovala  Mgr. E. Guldanová, ThM. a knižnicu EBF UK Mgr. V. Svoboda. 

 Fakultu počas roka navštívili aj iné významné osobnosti zo zahraničia: biskupka Synody 
Sion ELCA v USA Wilma Kucharek  ( august – november). 

 Letná teologická akadémia prebehla v dňoch 29. 6.- 3. 7. na pôde EBF UK. Prednášateľom 
bol doc. Jonathan Sorum, PhD. z Institute of Lutheran Theology, Brokkings, USA. Téma LTA  
znela: Real Presence, Real Present. Bonhoeffer’s Recovery of Luther’s Twofold Reformation. Počas 
kurzu prednášajúci predstavil základné črty teológie D. Bonhoeffera. Študenti prešli 5 pracovných 
materiálov a prečítali text okolo 100 strán anglického textu. Výsledok LTA bol prehľad v hlavných 
teologických loci tohto veľkého teológa. Zároveň orientácia v chronológii jeho života. Prof. J. 
Sorum predstavil aj obsah jeho hlavných teologických diel. Zvlášť potešiteľnou bola účasť 4 
farárov a 1 katechétky z Vojvodiny a 1 študenta z Brazílie. Týmto dostala LTA medzinárodný 
rozmer a poslúžila nielen ECAV, ale aj slovenskej Evanjelickej cirkvi v Srbsku. 

 Doc. PaedDr. ThDr. M. Zaviš, PhD., spolupracuje s Institut mezioborových studíí (Brno, 
ČR), Fakulta pedagogiky a psychológie Orlovskej university (Rusko), Institute of Cross Cultural 
Studies and Academic Exchange (Kolkata, India). 

 Dekan fakulty sa zúčastnil zahraničného dvojmesačného výskumného pobytu v mesiacoch 
september a október na základe prestížneho Stipendium Palatinum na Institut für Europäische 
Geschichte v Mainzi. 

11. TECHNICKO-HOSPODÁRSKI PRACOVNÍCI  

 Funkciu tajomníka fakulty vykonával Ing. Samuel Láska. V priebehu roka došlo k zmene 
organizačnej štruktúry na miestach technicko-hospodárskych zamestnancov fakulty. K 31. 5. bolo 
zrušené pracovné miesto pracovníka v jedálni, a od 1.6. boli novovytvorené pracovné miesta pre 
prodekanov fakulty, na ktorých vo funkcii prodekana fakulty na čiastočný pracovný úväzok pôsobí 
Mgr. Milan Jurík, PhD. a ThDr. Dávid Benka, PhD.   
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 Prácu v knižnici vykonáva na 100% úväzok Mgr. Katarína Kianicová, PhD., ktorá je 
poverená aj vedením knižnice. Na čiastočný úväzok pracuje v knižnici Mgr. Mgr. Marek Neština, 
PhD. Na pracovnom mieste: pracovníčka v jedálni pôsobila do 31.5. pani Andrea Banášová. Na 
pracovnom mieste: upratovačka pôsobí pani Adela Štrkáčová. Vo funkcii údržbára pôsobí pán 
Miroslav Štrkáč. 

 Agendu referentky pre doktorandské štúdium na čiastočný pracovný úväzok a referentku pre 
študijné záležitosti vykonávala pani Bc. Jana Mokošová. Sekretárkou dekana bola pani Ľubica 
Černá. Funkciu pokladníčky a správkyne majetku vykonáva pani Bc. Jana Kozáková, ktorá v 
čiastočnom pracovnom úväzku vykonáva aj funkciu mzdovej účtovníčky. Funkciu ekonómky  
vykonávala pani Ing. Katarína Sebíňová. Funkciu správcu budov fakulty a Teologického domova 
vykonával pán Ľuboš Hradský. Funkciu pracovníka v knižnici vykonáva Mgr. Vlastislav Svoboda, 
ktorý zastáva aj funkciu správcu AIS 2 a správcu webovej stránky. 

 24 hodinovú strážnu službu budov fakulty a Teologického domova zabezpečujú Ing. Alica 
Gbúrová, Mgr. Jana Pálková (do 30.6.), Mária Šandorová, Vladimír Ikrényi a Oto Nečada, 
v mesiacoch august až október  pani Andrea Banášová a od novembra  pán Miroslav Štrkáč. 

 Stav technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov k 31. 12. tvorilo 15 
fyzických osôb, z toho 8 žien, v súhrnnom prepočte 18,04 pracovných úväzkov. 

12. KNIŽNICA 

 Správa knižnice EBF UK podlieha vedeniu prodekana pre vedeckú činnosť, zahraničné 
styky a rozvoj fakulty, ktorým je ThDr. Dávid Benka, PhD. Vedúcou knižnice je Mgr. Katarína 
Kianicová, PhD., ktorá vykonáva manažment knižnice, jej akvizíciu, katalogizáciu, správu fondov 
a projekty, Mgr. Vlastislav Svoboda, ktorý vykonáva manažment výpožičných služieb 
a katalogizáciu periodík, okrem toho je správcom AIS-u a webmaster a Mgr. Mgr. Marek Neština, 
PhD., ktorý je katalogizátorom evidencie publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov fakulty.  

 Pracovníci knižnice EBF UK vykonávajú odborné činnosti typu akvizície kníh a časopisov, 
katalogizácie kníh a časopisov, výpožičných služieb, či už základných (konzultácie, výpožičky, 
vybavovanie požiadaviek čitateľov, inštruktáž čitateľov s online katalógom knižnice, 
elektronickými zdrojmi) alebo špeciálnych služieb (medziknižničná výpožičná služba).  

 V priebehu roka sa vykonali čistiace práce zamerané na mechanickú očistu historických 
kníh, ktoré ešte vo fonde zostali, takisto sa aj reorganizovalo fyzické usporiadanie záverečných prác 
a pristúpilo sa k vyraďovaniu multiplicitných záverečných prác. V knižnici sa realizuje aj evidencia 
publikačnej činnosti pedagogických pracovníkov, ktorá sa nahadzuje do knižnično-informačného 
systému a v priestoroch knižnice sa aj archivujú papierové podklady publikačnej činnosti 
jednotlivých pracovníkov.  

 Počas roka mala knižnica EBF UK ročný prírastok 409 knižničných jednotiek. Z tohto počtu 
sa 235 kníh získalo kúpou a 172 kníh darom. V knižnici sa k 31. 1. 2016 nachádza 26115 
knižničných jednotiek spracovaných automatizovane. Celkový knižničný fond vrátane periodík, 
záverečných prác a audiovizuálnych a elektronických dokumentov je 37413 spracovaných knižných 
jednotiek. Z celkového počtu 13 fakúlt máme veľkosť fondu zodpovedajúci 11. fakulte. 
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V porovnaní s minulým rokom máme prírastok kníh menší, nakoľko sa pristupovalo k fyzickým 
a organizačným zmenám v priestoroch knižnice a na samotnú katalogizáciu bolo menej času. 

� � 	
Graf 1: Obrázok vľavo ilustruje poradie knižnice EBF UK v rámci všetkých fakultných knižníc vzhľadom na veľkosť fondu, ročný 
prírastok do fondu knižnice a počtu ročných výpožičiek. Obrázok vpravo demonštruje uvedené premenné pri fakultách, s ktorými sa 
môžeme porovnávať.

 Počet len absenčných výpožičiek oproti minulému roku je vyšší. V roku 2014 mala knižnica 
EBF počet výpožičiek 4410, v roku 2015 je to počet 5058. Pri porovnávaní počtu celkových 
výpožičiek jednotlivých knižníc prichádzame k záveru, že máme podobný alebo trochu vyšší počet 
výpožičiek než Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Fakulta manažmentu. Obidve fakulty 
pritom majú väčší fond (EBF 26 tis., FMFI 40 tis., FM 30 tis.) a minimálne 4 násobný počet 
registrovaných používateľov knižnice.

� � 	
Graf 2: Obrázok vľavo ilustruje poradie veľkosti počtu čitateľov jednotlivých fakúlt. Ukazovateľ čitatelia fakulty hovorí 
o materských študentoch, resp. študentoch EBF, ukazovateľ čitatelia iných fakúlt vyjadruje počet používateľov knižnice z iných 
fakúlt UK. Obrázok vpravo ilustruje počet výpožičných hodín knižnice k počtu pracovníkov knižnice.  

 Fond EBF UK a služby využíva celkovo 301 registrovaných používateľov. Z toho počet 
novozapísaných používateľov knižnice EBF je 25. Počet domovských študentov a pedagógov 
využívajúcich výpožičné služby knižnice EBF je 131. Počet registrovaných používateľov z iných 
fakúlt UK je 119. Ostatný počet patrí používateľom, ktorí sú mimo akademickej pôdy UK. Tých je 
51. Najväčší počet iných používateľov knižnice je z Filozofickej fakulty (64), Pedagogickej fakulty 
(36), ďalej z RKCMBF (8), Právnickej fakulty (3). Pri porovnaní s rokom 2014 máme nižší počet 
čitateľov vzhľadom na počet študentov, ktorí ukončili štúdium na UK. Máme najmenší počet 
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pracovníkov (počet úväzku 2,4) a počet otváracích hodín knižnice sa vyrovnáva počtu otváracích 
hodín knižníc, ktoré majú minimálne 6 pracovníkov knižnice tak, ako to vyplýva z grafu 2 obrázku 
vpravo. 

Tabuľka: Poradie knižnice EBF podľa jednotlivých ukazovateľov medzi ďalšími knižnicami UK  

 Knižnica EBF UK mala aj úspešný grant na Ministerstve kultúry SR v podprograme 
„Akvizícia knižníc“ v hodnote 1500 eur, pričom spolupráca EBF UK na tejto dotácií bola v rámci 
spoluúčasti 500 eur. Z tohto grantu sme zakúpili celkovo 47 kníh, ktoré sú už v tomto momente 
skatalogizované a sú súčasťou otvoreného fondu knižnice. Ide o odbornú literatúru domácej 
a zahraničnej proveniencie z oblasti teológie Starej zmluvy, teológie Novej zmluvy, biblickej 
teológie, systematickej teológie, histórie, kresťanstva, religionistiky, filozofie, etiky, praktickej 
teológie, hudby a lingvistiky. Napríklad knihy Nahum Habakuk Zefanja, komentáre k Starému 
zákonu od Waltera Dietricha, Pastoralpsychologie: en Lehrbuch od Michaela Klessmana, Dějiny 
křesťanství: Úvod od Alisetera E. McGratha, Katechetická řeč Řehoře z Nyssy, Šaríja: úvod do 
islamského práva od Jana Potměšila a iné.  

 Okrem akvizičného projektu sa realizoval v knižnici aj projekt „Konzervovanie najstaršieho 
historického tabla Evanjelickej bohosloveckej fakulty z roku 1919/1920“. Išlo o konzervátorský 
zásah typu neutralizácia lepenky tabla a mechanické očistenie albumínových fotografií tabla. 
Odborné práce vykonali odborníci, ktorí v minulosti pôsobili na Odbore reštaurovania 
a konzervovania dokumentov Slovenskej národnej knižnice v Martine. V súčasnosti je tablo 
pripravené pre jeho opätovné vystavenie.  

 Akademická knižnica UK sprístupňovala počas celého roka Akademickej obci UK 
elektronické informačné zdroje. Ich významná časť je využívaná v rámci projektu Národný 
informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku (NISPEZ) v spolupráci s Centrom 
vedecko-technických informácií. Sprístupňujú sa kolekcie elektronických kníh ebrary Academic 

UK 
n á z o v 
fakulty

p o č e t k n . 
jednotiek v 
databáze

r o č n ý 
p r í r a s t o k 
kníh za rok 
2015

v ý p o ž i č k y 
spolu v roku 
2015

registrovaní 
č i t a t e l i a 
knižnice

registrovaní 
č i t a t e l i a 
k n i ž n i c e 
z i n ý c h 
fakúlt UK

p o č e t 
otváracích 
h o d í n 
knižníc

p o č e t 
pracovníkov 
k n i ž n i c e 
(údaj 2014)

FIF 256 436 6 478 41 057 4 135 1 206 40 31

PRAF 78 173 1 817 10 756 2 592   328 51 11

PRIF 73 061 6 353 14 181 2 580   185 29 9

PDF 72 244 3 030 12 511 2 013   617 29,5 9

LF 58 611 1 491 39 078 3 126   645 34,5 13

JLF 50 377 2 632 20 339 1 535   193 26 10

FTVŠ 43 598    773 12 285 1 323   277 33 6

FMFI 40 921 1 579 6 155 1 341   148 33,5 11

FAF 39 124 1 058 10 604 1 117   175 35,5 6

FM 30 516 2 660 5 826 1 308   252 32 6

EBF 26 115    409 6 294    301   119 30 2 (+1)

RKCMBF 12 422    516 1 764    252   114 19 3

FSEV 12 234    706 692    223   60 35,5 3
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Complete a eBook Academic Collection, databázy plnotextových časopisov. AK sprístupňuje 
takmer 350 000 titulov elektronických kníh a cca 94 000 titulov online časopisov. Databázy, ktoré 
sú atraktívne pre oblasť teológie sú napríklad JSTOR, Oxford Journals, či EBSCO. K týmto 
databázam je možný prístup nielen z hlavnej stránky Univerzity Komenského, ale aj cez internetový 
odkaz na webovej stránke knižnice EBF UK. 

 Knižnica EBF UK stále zabezpečovala kopírovacie služby, skenovanie dokumentov a ich 
viazanie do hrebeňovej väzby. Spravuje kopírovací stroj v knižnici, kopírovací stroj v priestoroch 
pred knižnicou a zaisťuje chod prenajatej sieťovej tlačiarne a kopírovacieho stroja na druhom 
poschodí fakulty, ktorý je využívaný pedagogickými pracovníkmi jednotlivých katedier ako aj 
technicko-hospodárskymi pracovníkmi dekanátu.  

 V priebehu roka  sa do knižnice zakúpili a nainštalovali 3 nové počítače, ktoré budú slúžiť 
uspokojeniu informačných potrieb používateľov prostredníctvom kreditového systému nabíjania 
tlače. Knižnica aj naďalej spolupracuje s organizáciou „Domov použitých kníh“, ktorej knihy sa 
nachádzajú na voľný výber v regáloch v priestore pred knižnicou.  

13. INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 

 Správa Integrovaného informačného a komunikačného systému (IIKS) je u nás pod 
patronátom Centrum informačných technológií (CIT) na RUK, čo nám pripadá ako ekonomickejšie 
riešenie, keďže nepatríme medzi veľké fakulty, ktoré zamestnávajú celé IT oddelenia. Servis a 
údržba technických zariadení sa väčšinou rieši výjazdmi z ich operačného centra. Ostatné technické 
problémy (napríklad zabudnuté heslá, či synchronizáciu PC s ostatnými perifériami) sú 
odstraňované priebežne za asistencie Mgr.  V. Svobodu. 

 Mgr. V. Svoboda sa ako lokálny správca AISu podieľa na chode akademického 
informačného systému, ktorý slúži na riadenie základných procesov fakulty vo všetkých stupňoch 
štúdia, počnúc prijímacím konaním a končiac zaevidovaním poslednej záverečnej štátnej skúšky. 
Zvýšený nápor  na jeho bezproblémový chod bol najmä pre akreditáciu nových a reakreditáciu 
starých študijných programov. 

  Jednou zo zásadných priorít bol hladký prechod na nový fakultný webový portál, ktorý 
reprezentuje našu fakultu aj pre potenciálnych uchádzačov o štúdium. 

 Vizuálna podoba webu prešla zásadným prerodom, aby svojou výraznejšou a modernejšou 
formou lepšie odrážala aktuálne trendy v multimediálnom prostredí a zvýšené nároky na kvalitu 
informácií. Mgr. V. Svoboda je administrátorom informácií, ktoré poskytuje už redizajnovaná 
fakultná stránka EBF UK, ale v spolupráci so študijným oddelením sa podieľa aj na prezentácii 
údajov na Portáli vysokých škôl, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva SR a sú v ňom 
zverejňované najmä aktuálne údaje pre uchádzačov na VŠ o prijímacom konaní ako aj bližšie údaje 
o jednotlivých študijných programoch.  

 Snaha o modernejšie a prehľadnejšie webové rozhranie fakulty si vyžiadalo intenzívnu 
koordináciu s odbornou špecialistkou univerzitného webu pani Petrou Kopáčovou a množstvo 
dielčej práce Mgr. V. Svobodu pri migrácii údajov zo starého systému do súčasného ako aj tvorbu 
úplne nového obsahu. Tu sa vytvára priestor na kooperáciu všetkých zamestnancov fakulty, aby sa 
spolupodieľali svojimi návrhmi, vylepšeniami na jeho tvorbe, atraktívnosti a napĺňali obsah 
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aktuálnymi a hodnotnými informáciami najmä v rámci svojich katedier. Pri prezentácii fakulty však 
nová grafická úprava webu bude nepopierateľným prínosom najmä pre samotných užívateľov 
webu, najmä vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe prevažná časť záujemcov o štúdium vyhľadáva 
relevantné informácie takmer výhradne cez audiovizuálne médiá, predovšetkým online. Bude to 
možné porovnať aj na základe virtuálneho počítadla, ktoré na novej stránke eviduje počet 
návštevníkov. Napríklad návštevnosť webovej stránky knižnice EBF UK, kde čitatelia môžu nájsť 
aktuálne informácie je podľa údajov za celý rok v počte 2581 používateľov (údaje CIT), z toho 
2172 unikátnych prístupov (teda s vylúčenými opakovanými návštevami toho istého návštevníka). 
Nový a modernejší web by mal docieliť väčšiu prehľadnosť a adresnosť informácií. K tomu by 
mala prispieť aj zjednocujúca platforma pre všetky fakulty UK, vrátane zautomatizovaných funkcií 
s prepojením na aktuálne informácie v AISe, SAPe, či ďalšie kooperujúce subsystémy.  

  Modernizácia fakultného softvéru a hardvéru prebehla aj vo fakultnej knižnici, kde sa za 
pomoci Mgr. V. Svobodu podarilo vymeniť prostredníctvom verejného obstarávania 3 staré PC za 
nové, ktoré boli nainštalované a prispôsobené aj na možnosť tlače seminárnych prác, či na 
vyhľadávanie literatúry a iné činnosti spojené so štúdiom. Z rozpočtových zdrojov fakulty bol tiež 
zakúpený aj kancelársky notebook pre zamestnancov knižnice, ktorí ho využijú najmä na špecifickú 
činnosť s evidenciou publikačnej činnosti, či katalogizáciou. 

14. HOSPODÁRENIE FAKULTY 

 Na fakulte sa počas celého roka pokračovalo v zabezpečovaní	 	úsporných opatrení, ktoré	
prispeli k efektívnejšiemu hospodáreniu. Medzi tieto opatrenia patrili: 

- priebežná kontrola nákladových položiek s preverovaním oprávnenia a výšky požadovaného 
nákladu, 

- zabezpečenie čo najoptimálnejšieho prenájmu bytových a nebytových priestorov, 

- vykurovanie podľa nastavených piatich vykurovacích režimov, ktoré sa používajú podľa 
poveternostných podmienok, 

- racionalizácia mzdových prostriedkov pedagógov a THP pracovníkov spolu so zabezpečením 
valorizáciou miezd a primeraným odmeňovaním. 

Výsledky hospodárenia objasňujú	nasledovné	údaje: 

14.1. Hospodársky výsledok 

V roku 2015 fakulta dosiahla v oblasti príjmov hodnotu 736 597 eur a v oblasti výdavkov 
hodnotu 734 814 eur. 
 Výsledkom hospodárenia je zisk 1 783 eur, ktorý	 zodpovedá	 primeranému využitiu 
pridelených finančných prostriedkov, ktoré	sme mali k dispozícii na zabezpečenie činnosti fakulty. 
Prehľad výsledkov hospodárenia zobrazuje nasledovná	tabuľka a graf. 

PREHĽAD HOSPODÁRENIA 2011 2012 2013 2014 2015
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14.2 Výnosy (Príjmy) 

Celkové	 príjmy dosiahli hodnotu 736 597 eur. Najväčší	 podiel prímov tvorí	 príjem 
z dotačnej činnosti, ktorý	mal hodnotu 582 104 eur. Oproti roku 2014 (613 113) bol o -31 009 eur 
nižší. 

Príjmy sú	vytvorené	prevažne z celkových dotácií	v hodnote 582 104 eur, tržieb z predaja 
služieb (bytné	študenti) v hodnote 88 326 eur, výnosov z nedotačnej činnosti (školné	a poplatky) 
v hodnote 31 866 eur a výnosov z prenájmu bytových a nebytových priestorov v hodnote 22 336 
eur.	

Prehľad príjmov z hlavnej a podnikateľskej činnosti zobrazuje nasledovná	tabuľka a graf: 

Výnosy (Príjmy) 820 841 778 854 747 944 763 585 736 597

Náklady 820 772 751 190 750 874 761 896 734 814

Výsledok 69 27 664 -2 930 1 689 1 783
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Výnosy (Príjmy)
Náklady

PREHĽAD PRÍJMOV V DOTAČNEJ A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A ICH PODIEL NA 
CELKOVÝCH PRÍJMOV

2011 2012 2013 2014 2015

Prevádzková dotácia (PD-rozpočet) 695 640 650 501 613 976 604 026 566 789

% podiel PD 84,75% 83,52% 82,09% 79,10% 76,95%

Podnikateľská činnosť (PČ) 14 905 22 577 29 127 33 575 36 457

% podiel PČ 1,82% 2,90% 3,90% 4,40% 4,95%
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Výnosy z podnikateľskej činnosti celkom mali hodnotu 36 457 eur. Oproti roku 2014 (33 
575) boli vyššie o 2 882 eur.  

Z toho výnosy z prenájmu kancelárskych a bytových priestorov mali v roku hodnotu 29 667 
eur. Oproti roku 2014 (29 935) boli vyššie o -268 eur, a ubytovanie iných osôb počas letných 
prázdnin malo v roku hodnotu 9 662 eur. Oproti roku 2014 (6 361) bolo vyššie o 3 301 eur. 

Výnosy zo školných poplatkov mali hodnotu 16 194  eur. Oproti roku 2014 (21 076) boli 
vyššie o -4 882eur. 

Príjmy zo zápisu na štúdium mali hodnotu 1 950 eur. Oproti roku 2014 (2 390) boli nižšie o 
-440  eur. 

Výnosy z činností	v knižnici mali hodnotu 1 351 eur. Oproti roku 2014 (1 417) boli nižšie o 
-66 eur. 

14.3 Náklady 

Náklady dosiahli celkom hodnotu 734 814 eur. Najväčší	 podiel nákladov tvoria mzdové	
náklady, ktoré	mali hodnotu 503 141 eur. Oproti roku 2014 (518 924) boli nižšie o -27 082 eur. 

Náklady sú	 ďalej tvorené	 v rozhodujúcej miere zo spotreby energií, ktoré	 mali v roku 
hodnotu 43 488 eur a oproti roku 2014 (45 057) boli nižšie o -1 569 eur,  ďalej náklady na služby 
v hodnote 41 960 eur, spotrebu materiálu v hodnote 22 509 eur a cestovné	náklady v hodnote 5 079 
eur. 

Náklady na služby tvoria nasledovné	rozhodujúce položky: V dotačnej činnosti 26 506 eur, 
nájomné	 za fakultu pre GBÚ	ECAV, Tlačiarenské	 služby a viazanie. Telefón, fax. V nedotačnej 
činnosti 13 441 eur, Telefón, fax, Odvoz odpadu, Ostatné	služby. V podnikateľskej činnosti 2 014 
eur. 

Náklady v spotrebe materiálu tvoria nasledovné	 rozhodujúce položky: V dotačnej činnosti 
16 502 eur, Knihy, časopisy a noviny, drobný	hmotný	majetok (DHM), Stavebný	a elektroinštalačný	
materiál. V nedotačnej činnosti 5 724 eur, spotreba DHM bez ev, DHM- nábytok, Ostatný	materiál. 
V podnikateľskej činnosti 283 eur, Čistiace, hygienické	a dezinfekčné	potreby. 
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PREHĽAD	MZDOVÝCH	NÁKLADOV	(MN)	A	ICH	PODIEL	K	CELKOVÝM	NÁKLADOM	FAKULTY

2011 2012 2013 2014 2015

Hrubé	mzdy	zamestnancov	(HMZ) 318	625 316	322 319	489 363	787 351	584
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%	podiel	HMZ 40,35% 42,88% 42,55% 47,75% 47,85%

Hrubé	mzdy	dohodárov	(HMD) 46	471 43	101 32	346 20	576 17	353

%	podiel	HMD 5,66% 5,74% 4,31% 2,70% 2,36%
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PREHĽAD VYBRANÝCH NÁKLADOV A ICH PODIEL K CELKOVÝM NÁKLADOM FAKULTY

2011 2012 2013 2014 2015

Mzdové náklady (MN) 483 944 474 789 482 221 518 924 503 141

% podiel MN 58,96% 63,20% 63,29% 68,11% 68,47%

Spotreba materiálu (SM) 56 011 15 103 26 963 24 631 22 509

% podiel SM 6,82% 2,01% 3,59% 3,23% 3,06%

Spotreba energie (SE) 52 882 62 278 56 832 45 057 43 488

% podiel SE 6,40% 8,30% 7,57% 5,91% 5,92%

Opravy a udržiavanie (OU) 6 792 10 162 5 991 7 431 9 430

% podiel OU 0,83% 1,35% 0,80% 0,98% 1,28%

Cestovné náhrady (CN) 6 096 2 128 4 553 6 113 5 079

% podiel CN 0,70% 0,30% 0,61% 0,80% 0,69%
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Fakulta v priebehu roka hospodárila s finančnými prostriedkami tak, aby zabezpečila svoju 
základnú	činnosť	v oblasti vzdelávania a materiálno technického zabezpečenia. 

15. SPRÁVA BUDOV 

 Tak ako po minulé roky činnosť správy budov EBF UK sa počas celého roka zameriavala 
predovšetkým na udržiavanie technického stavu budov, ďalej na mapovanie a plánovanie 
systémových prác technickej údržby podľa stupňa urgentnosti a rozsiahlosti. 

 Na úseku správy sa venovalo plánovaniu a realizácii obnovy technického stavu 
Teologického domova (TD) a fakulty. Podľa stupňa urgentnosti sa pokračovalo rekonštrukcii 
rozvodov v hygienických bunkách a sociálnych zariadeniach TD a aj fakulty. Pokračovaním v 
maľovaní spoločných priestorov TD a fakulty sa podarilo vymaľovať cca 2900 m2.  

 Je nutné konštatovať, že napriek zatepleniu internátu vykonanom firmou Monolit v roku 
2011 sa pri dažďoch na izbách s balkónmi objavilo zatekanie do izieb TD. V spolupráci s GBÚ sa 
pristúpilo k reklamácii prác, ktoré firma uznala a začala s rekonštrukciou balkónov TD. Počas 
jesene sa zrekonštruovali dve podlažia balkónov a v roku 2016 sa bude s rekonštrukciou 
pokračovať v rozsahu ďalších dvoch podlaží. 

 Tak ako v roku 2014 aj v roku 2015 sa podarilo zakúpiť 15 ks nových postelí. Postupnou 
výmenou zničených postelí a obnovou menej poškodených (výmena molitanu, poťahu) chceme 
docieliť skvalitnenie ubytovania študentov. Zrealizoval sa projekt nákupu a výmeny svietidiel 
osvetlenia chodieb a schodísk na TD za LED svietidlá so senzormi pohybu, automatického 
vypínania, ktorým chceme docieliť úsporu elektrickej energie, úsporu finančných prostriedkov na 
údržbu a v poslednom rade zvýšiť štandard, bezpečnosť v TD. 

 Na úseku „Technická bezpečnosť prístrojov a zariadení“ boli zabezpečené všetky potrebné 
revízie a kontroly. Kontrolami sa zistilo niekoľko technických aj systémových chýb na 
technológiách kotolní. Na základe nedostatočného technického stavu a neefektívnosti kotolne TD sa 
začala pripravovať komplexná rekonštrukcia kotolne TD a pristúpilo sa k výmene regulačného 
systému ovládania kotlov. 

 Počas roka a aj počas letných mesiacov fakulta zabezpečovala niekoľko spoločenských akcií 
napr.: Letná teologická akadémia, Stretnutie „Summer Trainee Program & Continuing Education 
Studies“, Kantorský kurz, Kurz lektorov ELCA a iné, ktoré boli v letných mesiacov spojené aj 
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s ubytovaním. Okrem spomenutých akcií fakulta zabezpečovala ubytovanie hostí GBÚ a iných 
individuálnych hostí a turistov.

 Dňa 18. 12. bola na GBÚ podpísaná zmluva medzi RUK a ECAV na Slovensku: Dohoda 
spoluvlastníkov o užívaní, správe a hospodárení so spoločnou vecou. EBF UK je „užívateľom a 
správcom veci“. Dôležitou úpravou je, že odplata za užívanie spoločnej veci bude hradená z 
prostriedkov RUK a ECAV sa zaväzuje použiť finančné prostriedky získané formou odplaty na 
úhradu nákladov na poistenie budovy, dane z nehnuteľnosti, a na úhradu nákladov na väčšie opravy 
nehnuteľnosti. O nakladaní s prostriedkami bude vedená evidencia o príjmoch a výdavkoch.  

16. DUCHOVNÝ ŽIVOT A FORMÁCIA

16.1 Duchovno – formačná činnosť a jej personálne zabezpečenie  

 Okrem akademickej prípravy, ktorú zabezpečuje EBF UK sú poslucháči pripravujúci sa na 
duchovnú službu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (prípadne v iných cirkvách v zahraničí) 
formovaní aj v duchovnej oblasti. Duchovná formácia a sprevádzanie je zabezpečované na pôde 
Teologického domova Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pri EBF UK. Za duchovnú prípravu a 
sprevádzanie zodpovedajú Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku duchovní 
správcovia – spirituáli. Tými sú Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. a Mgr. Anna Debnárová, rod. 
Balogová.  

16.2 Bohoslužobný život  

 Základnou črtou duchovného života v Teologickom domove a na EBF UK sú spoločné 
bohoslužobné a modlitebné stretnutia, ku ktorým sa schádzajú spoločne študenti, pedagógovia a 
zamestnanci EBF UK.  

 Akademické služby Božie, ktoré sú zaradené do vyučovacieho procesu na EBF UK sa 
konali počas akademického roka pravidelne každú stredu o 11:00 hod. v aule fakulty. V rámci 
akademických služieb Božích v spolupráci s určenými kazateľmi a liturgami sa postupovalo podľa 
cirkevného roka a sme vďační, že na akademickej pôde sme si mohli na službách Božích 
pripomenúť aj také dôležité udalosti ako sú pôst, Veľká noc, advent, ale aj Vstúpenie, Reformácia či 
Poďakovanie za úrody zeme.  

 Na službách Božích kázali profesori, docenti, odborní asistenti, ako aj duchovní správcovia 
TD ECAV pri EBF UK či študenti internej a externej formy doktorandského štúdia, ktorí sú 
kandidátmi duchovnej služby alebo už sú v duchovnej službe. Liturgovali na nich študenti 3. 
ročníka (podľa rozpisu bohoslužobných podujatí pripravovaného duchovnými správcami – v rámci 
praxe Kandidátov duchovnej služby). Akademické služby Božie boli vykonávané podľa poriadku 
skrátených služieb Božích, každý druhý týždeň boli obohatené spoveďou a prisluhovaním sviatosti 
Večere Pánovej.  

 V letnom semestri 2014/2015 sa konali akademické služby Božie 14 krát (z toho 8-krát s 
Večerou Pánovou), počas zimného semestra 2015/2016 13 krát (z toho 7 krát s Večerou 
Pánovou) ,spolu teda 27 krát, z toho 15 krát s Večerou Pánovou. Priemerná účasť na Akademických 
službách Božích bola v rozmedzí 31-56, čo je v priemere 44 bratov a sestier, vrátane pedagógov 
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a zamestnancov fakulty. V najväčšej miere sú na týchto službách Božích prítomní študenti 
v študijnom programe Evanjelická teológia, zaradení do programu Kandidát duchovnej služby. 

 Počas uplynulého roka sa stretávali študenti pod vedením duchovných správcov aj v nedeľu 
večer o 19:00 hod. k večerným službám Božím, na ktorých slúžili (v rámci praxe Kandidátov 
duchovnej služby) študenti 4. ročníka. Poriadok, kázeň i stvárnenie služieb Božích pravidelne 
(rovnako ako i pri iných bohoslužobných príležitostiach) konzultovali s duchovnými správcami 
a následne sa podrobili záverečnému hodnoteniu. V letnom semestri 2014/2015 sa konali večerné 
služby Božie 9 krát a v zimnom semestri 2015/2016 10 krát, spolu 19 krát. Keďže väčšina 
študentov cestuje na víkendy domov, účasť na týchto večerných službách Božích sa dlhodobo 
pohybovala v rozmedzí 6 – 22, čo je v priemere 14 bratov a sestier. Oproti minulým rokom sa účasť 
študentov mierne zvýšila. Nakoľko sú tieto služby Božie otvorené i verejnosti, príležitostne sa ich 
zúčastňujú aj evanjelici žijúci v okolí fakulty.   

 Každodennou súčasťou duchovného života v Teologickom domove je i stretávanie sa k 
spoločným ranným a večerným modlitbám, spojeným s čítaním a výkladom slova Božieho. 
Modlitebné stretnutia sa konali v Teologickom domove denne, ráno v čase 7:40 – 8:00 hod. v aule 
fakulty a večer v čase 19:30 – 20:10 hod. v klubovni Teologického domova (počas víkendov – v 
sobotu večer o 19:30 hod., v nedeľu sa nekonajú, nakoľko sa konajú večerné služby Božie). Počas 
skúškových období sa modlitebné stretnutia konajú večer od 19:30 hod v klubovni Teologického 
domova a sú vedené spirituálmi Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave. Modlitebné 
stretnutia pozostávajú zo spevu piesní (ráno z Evanjelického spevníka, večer zväčša mládežnícke 
piesne), čítania Slova Božieho a jeho výkladu, spoločných modlitieb a apoštolského požehnania. 
Počas semestra ich pripravujú študenti za asistencie duchovných správcov, počas skúškového 
obdobia v letnom aj zimnom semestri duchovní správcovia. Biblické texty, rovnako ako aj piesne k 
príprave ranných a večerných modlitieb boli prevzaté z Tesnej brány na rok 2015.  

 Ranných modlitieb v Teologickom domove sa zúčastňovalo v priemere 15 – 20 študentov, 
večerných modlitieb 30 – 35 študentov. Účasť na ranných a večerných modlitbách je v posledných 
rokoch viac – menej vyrovnaná, ostáva na rovnakej úrovni aj napriek mierne klesajúcemu 
celkovému počtu študentov na fakulte. Účasť na modlitbách závisí vo veľkej miere od rozvrhu 
hodín na fakulte a cestovania študentov na víkendy do miesta bydliska. Viacerí študenti sú k 
pravidelnej účasti na spoločných modlitbách pozývaní, povzbudzovaní, pri dlhodobejších 
absenciách duchovnými správcami aj individuálne napomínaní. 

 Dlhoročná spolupráca s cirkevnými zbormi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na území 
mesta Bratislava pokračovala aj v uplynulom roku, a to najmä prostredníctvom zabezpečovania 
stredtýždňových teologických služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Legionárska 
(Nový kostol – utorok 18:00 hod.) a v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Staré Mesto na Panenskej 
ulici (Malý Kostol – štvrtok 18:00 SELČ, 17:00 SEZČ). V uvedených chrámoch slúžili študenti 4. 
a 5. ročníka zaradení do programu Kandidát duchovnej služby pod vedením a za účasti duchovných 
správcov.  V letnom semestri 2014/2015 sa konali stredtýždňové teologické služby Božie v Malom 
kostole na Panenskej ulici spolu 9 krát a v Novom kostole na Legionárskej ulici spolu 12 krát. 
V zimnom semestri 2015/2016 sa konali stredtýždňové teologické služby Božie opäť v Malom 
kostole na Panenskej ulici spolu 9 krát. 

 V spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Bratislava Staré Mesto sme zorganizovali 
slávnostné služby Božie pri príležitosti začiatku akademického roka 2015/2016 „Veni Sancte“, 
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ktoré sa konali 4. 10. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici. Slávnostným kazateľom 
bol dekan EBF UK  doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.  

 V stredu 16. 12. sa konali záverečné slávnostné služby Božie v zimnom semestri 
akademického roka 2015/2016. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup ECAV 
na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., a v rámci nich bolo najlepším študentom EBF UK 
odovzdané štipendium Samuela a Žofie Peressényiovcov (Michaela Tomčíková, Natália 
Ostrihoňová, Simona Kapitáňová, Valéria Terézia Krajčírovičová). 

16.3 Duchovné sústredenia  

 Program pravidelných bohoslužobných podujatí organizovaných v Teologickom domove 
EBF UK je dopĺňaný o intenzívne duchovné sústredenia, ktoré sa konajú v jednoročných 
intervaloch pre každý ročník zvlášť. Duchovné sústredenie sa koná vždy mimo času vyučovania, 
tzn. počas víkendov, v zariadeniach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.  

 Cieľom duchovných sústredení je intenzívnejšie štúdium Písma Svätého v kontexte témy 
stretnutia s dôraznou aplikáciou na osobný život viery, štúdium a analýzu aktuálnych otázok služby 
v Evanjelickej cirkvi. Stretnutia poskytujú taktiež cenný priestor pre spoznávanie osobností činných 
v rôznych oblastiach služby našej cirkvi a tiež priestor pre pravidelné stretávania sa a diskusiu 
študentov so Zborom biskupov našej cirkvi. Nezanedbateľným prvkom týchto aktivít je obnova, 
prehlbovanie a budovanie osobných vzťahov medzi študentmi (a budúcimi pracovníkmi cirkvi) ako 
i medzi študentmi a ich spirituálmi.  

 Duchovné sústredenia pravidelne vrcholia spoločnými službami Božími so spoveďou a 
prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej, ktoré sa zväčša stávajú významným prvkom duchovnej 
obnovy osobného života viery mnohých študentov. 

 Termíny a miesta konania duchovných sústredení počas kalendárneho roka: 

13. – 15. 3. Zborový dom, Poprad Veľká – TAS, 3. ročník 

27.  – 29. 3. Zborový dom, Liptovský Trnovec – LOS, 4. ročník 

11.  – 13. 9. EBF UK, Bratislava – BAS, 1. ročník Orientačný kurz 

27. – 29. 11. Zborový dom Alfa a Omega, Svit – TAS, 5. ročník 

11. – 13. 12. CCVČ Brestovec, Myjava – MYS, 2. ročník 

16.4 Pastorálna starostlivosť   

 Komplexnú duchovnú starostlivosť a formáciu dopĺňajú popri organizovaných 
bohoslužobných, vnútromisijných a duchovných podujatiach individuálne pastorálne rozhovory 
študentov s duchovnými správcami. Rozhovory vyhľadávali individuálne študenti čeliaci rôznym 
problémom, krízam a ťažkostiam v praktickom živote, či v živote viery.   

 Duchovní správcovia organizovali pravidelné pastorálne rozhovory so študentmi 
plánujúcimi vstúpiť do programu Kandidát duchovnej služby, ako i so študentmi so štatútom 
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Kandidát duchovnej služby. Tieto pravidelné pastorálne rozhovory sa konali v mesiacoch máj a jún 
podľa jednotlivých ročníkov, konkrétne so študentmi 5. ročníka v dňoch 5. – 6. 5. so študentmi 2. 
ročníka, ktorí si podali žiadosť o vstup do programu Kandidát duchovnej služby, v dňoch 15. – 16. 
6.  so študentmi 3. ročníka v dňoch 23. – 24. 6. a so študentmi 4. ročníka v dňoch 10. a 24. 6.  
Študenti počas týchto rozhovorov dostali aj písomné vyhotovenie prehľadu plnenia povinností 
vyplývajúcich zo štatútu Kandidát duchovnej služby.  

 Okrem plánovaných pravidelných pastorálnych rozhovorov so študentmi vykonali duchovní 
správcovia TD ECAV pri EBF UK v uplynulom roku aj mimoriadne pastorálne rozhovory, v 
priemere 3 – 5 pastorálnych rozhovorov týždenne.  

16.5 Vnútromisijné a iné spoločenské podujatia 

 K povinnostiam študentov 4. a 5. ročníka so statusom Kandidát duchovnej služby patrí 
každoročne i výpomoc v cirkevných zboroch počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov. V 
priebehu roka absolvovalo výpomoc v cirkevných zboroch počas Veľkonočných sviatkov 10 
študentov (4 mužov, 6 žien) a počas Vianočných sviatkov 13 študentov (5 mužov, 8 žien). 

 Istá forma výpomoci a praxe študentov prebieha aj v spolupráci s Evanjelickým lýceom 
v Bratislave. Aj v uplynulom roku študenti fakulty poslúžili na lýceu vykonaním služieb Božích. 
Hudbu, kázeň, i celý program pripravili pod vedením spirituálov fakulty a spirituálky lýcea. Služby, 
tzv. „chapel“, sa konali 25. 11. v Evanjelickom lýceu v Bratislave. Zo študentov sa na príprave 
podieľali: Samuel Pecka, Emil Hankovský, Barbora Zollerová, Paulína Kolesárová, Marián 
Cambel, Martin Pagáč a Simona Kapitáňová.  

 Rovnako sme však sprostredkovali výpomoc pri zabezpečení služieb Božích v cirkevných 
zboroch Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku, kde vypomohli študenti v programe KDS. 

 Úspešne pokračovala i spolupráca našej cirkvi so Slovenskou Synodou Sion – Evangelical 
Lutheran Church of America. V rámci výmenného programu – Summer Training Program nakoniec 
v lete vycestovali na trojmesačnú prax do cirkevných zborov Evanjelickej luteránskej cirkvi v USA 
traja študenti:  

 Emil Hankovský (Lebanon Lutheran Church, Whitehall, Michigan),  

 Daniela Stehlíková (Cirkevný zbor Dr. Martin Luther Evangelical Lutheran Church, 
Muskegon, Michigan),  

 Mgr. Radim Pačmár, študent doktorandského štúdia (United Evangelical Lutheran Church, 
Schulenburg, Texas). 

 Z iných misijných podujatí môžeme spomenúť misijnú cestu Akademického speváckeho 
zboru ICHTHYS v Srbsku v dňoch 15.-17. 5. Tejto misijnej cesty sa zúčastnila aj duchovná 
správkyňa Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., ktorá poslúžila zvesťou slova Božieho 
v jednotlivých cirkevných zboroch SECAV v Srbsku.  

 Diskusné večery sa konali v letnom i zimnom semestri spravidla raz v mesiaci – vždy v 
stredu večer. Termíny konania diskusných večerov vo veľkej miere závisia od iných aktivít 
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prebiehajúcich na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, okrem iného celofakultných 
prednášok, ktoré sa pravidelne konajú v stredu od 13: 00 hod. 

 Dňa 25. 3. sa konal prvý z diskusných večerov v tomto roku, ktorý niesol názov „Spoza 
mreží“. Hosťami tohto diskusného večera boli plk. JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, PhD., riaditeľ 
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava, a npor. Mgr. Ľubomír 
Kordoš, väzenský duchovný v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.  

 Dňa 15. 4. sme pripravili diskusný večer „Štrajk tela a duše“, ktorého hosťom bola 
psychiatrička MUDr. Viera Albertyová. Všetkých zúčastnených oboznámila s veľmi aktuálnou 
problematikou syndrómu vyhorenia.  

 V závere roka sa dňa 11. 10. konal diskusný večer s názvom „ako cudzinec“, na ktorom boli 
hosťami študenti, ktorí v uplynulom roku alebo počas letných prázdnin absolvovali štúdium, resp. 
výmenný program v zahraničí. Možnosť podeliť sa o svoje zážitky a svoje skúsenosti 
z absolvovaných pobytov prijalo 9 pozvaných študentov.  

 Teší nás, že diskusné večery a ich témy sú v posledných rokoch obľúbené, čo sa prejavuje 
v ich návštevnosti.  

 V pôste sa 11. 3. od 21:00 hod. do 7:00 hod. už tradične konala Noc modlitieb, ktorú 
pripravili študenti v spolupráci s duchovnými správcami formou modlitebných blokov na základe 
slov z 5M 5, 3 „túto zmluvu neuzavrel s našimi otcami, ale so všetkými nami, ktorí tu dnes 
žijeme.“, pričom modlitby v blokoch prebiehali na základe Desatora.  

 Začiatkom júna v dňoch 3.-7. sme spolu so študentmi boli súčasťou aj 35. nemeckého 
evanjelického Kirchentagu v Stuttgarte, ktorého heslom boli biblické slová z Knihy žalmov „Aby 
sme múdre srdce získali“ (Ž 90, 12b).  

 Letný semester v akademickom roku 2014/2015 sme sa rozhodli ukončiť spoločným 
posedením pre všetkých študentov Teologického domova dňa 23. 6., ktorý sme strávili v príjemnej 
atmosfére a pri spoločných rozhovoroch.  

 Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s ECAV na Slovensku sa v tomto 
roku po prvý raz pripojila k celoslovenskej Potravinovej zbierke na pomoc ľuďom v núdzi, do 
ktorej boli zapojení aj študenti EBF UK. V dňoch 16. – 21. 11., 19 dobrovoľníkov z pomedzi 
študentov vyzbieralo v TESCO Petržalka 1471, 20 kg potravín a drogérie v celkovej hodnote 2091, 
72 eur. Túto potravinovú zbierku, ktorú sme spolu so študentmi vykonali, sme prezentovali aj pre 
RTVS v programe Televízny posol dňa 20. 12. 

 Spoločenské a vnútormisijné podujatia kalendárneho roka sme ukončili 9. 12. spoločným 
pečením vianočných oblátok v kancelárii spirituálov spolu so študentmi, ktorým sme chceli 
nadviazať na starú tradíciu pečenia oblátok na farách a školách.  

 Finančne a materiálne sme podporili aj Balecký večierok (25. 11.). 

 K pravidelným podujatiam už nepochybne patrí pôstne a adventné pásmo Slova a hudby. 
Pôstne „Skláňam tvár“ – 24. 3. v Novom kostole na Legionárskej ulici, adventné „V bázni pred 
Tebou” – 15. 12. v Novom kostole na Legionárskej ulici. Informácia o konaní adventného večera 
zaznela v relácii RTVS Ekuména vo svete dňa 19. 12. Program pôstneho a adventného pásma 
pripravujú každoročne duchovní správcovia v spolupráci s pedagógmi Oddelenia Cirkevnej hudby 
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Katedry Praktickej teológie a študentským spevokolom ICHTHYS v Evanjelických chrámoch 
Božích na Legionárskej alebo Panenskej ulici v Bratislave.  

 Okrem uvedených podujatí sme študentom pravidelne sprostredkovávali pozvania aj na 
duchovné, kultúrne a spoločenské podujatia, konané v Bratislave, ako i na ďalších miestach na 
Slovensku. V priebehu roka sme študentom, pedagógom, ale i zamestnancom sprostredkovali 
zľavnené vstupné na 6 rôznych divadelných predstavení: 18. 3. opera pod názvom Salome v SND, 
26. 3. inscenácia Idiot v Divadle Astorka, 21. 4. baletné predstavenie Korzár v SND, 3. 5.  
inscenácia Desatoro v SND, 26. 5. inscenácia Misky strieborné, nádoby výborné, ktorá bola 
odohratá v Štúdiu 12 a v závere roka sme sa spoločne zúčastnili predstavenia Mojmír II. 

 Rovnako sme pedagógom, zamestnancom i študentom pri 70. výročí ukončenia 2. svetovej 
vojny ponúkli možnosť zúčastniť sa jednodňového poznávacieho zájazdu v Osvienčime a Krakove, 
ktorý sme navštívili 7. 11. Krátku reportáž z tohto nášho spoločného poznávacieho zájazdu pre 
Televízny posol RTVS, ktorá bola odvysielaná dňa 22. 11. pripravil náš študent Mgr. Miloslav 
Gdovin. 

 Študentom sa snažíme pravidelne sprostredkovávať aj náboženskú literatúru, ktorú sa im 
snažíme zabezpečiť za zvýhodnené ceny či už cez vydavateľstvo Tranoscius (Zbierka zamyslení 
Hrad prepevný, Diár evanjelika, kožené dosky A5), ale aj Českú Biblickú Společnost (Biblia česká, 
kralická, šestidílka) či Slovenskú biblickú spoločnosť (Študijná Biblia). 

16.6 Disciplína 

 Duchovní správcovia Teologického domova ECAV pri EBF UK neudelili žiadne 
disciplinárne opatrenie v zmysle Domáceho poriadku TD ECAV pri EBF UK. 

16.7 Iné 

 Duchovní správcovia pripravujú každoročne správcovi objektu EBF UK rozpis ubytovania a 
zabezpečujú organizačne chod samosprávnej Rady obyvateľov Teologického domova (v zmysle 
štatútu EBF UK).  

 Rozpis ubytovania na akademický rok 2015/2016 pripravili duchovní správcovia v priebehu 
mesiaca júl, ktorý bol následne posunutý na spracovanie a zverejnenie správcovi objektu pánovi 
Ľubošovi Hradskému.  

 So zástupcami Rady obyvateľov Teologického domova sa vedenie Teologického domova 
stretávalo podľa potreby. Z volieb zástupcov do Rady obyvateľov zo dňa 29. 9. je vyhotovená 
zápisnica, ktorá je uložená v kancelárii duchovných správcov. Stretnutia vedenia Teologického 
domova so zástupcami Rady obyvateľov boli zdrojom mnohých podnetov zlepšenia chodu 
Teologického domova ECAV. 

 V roku 2012 spirituáli TD ECAV vypracovali a prostredníctvom vedenia fakulty  podali 
Žiadosť o poskytnutie príspevku zo zahraničia pod evid. číslom 1517. Cieľom tohto projektu bolo 
skultúrnenie a dovybavenie miestností, v ktorých sa realizuje duchovný život na EBF UK – 
klubovňa, kancelária spirituálov. Ukončenému projektu chýbala inštalácia cyklu 8 obrazov, ktoré 

Strana )  z ) 	41 43



boli súčasťou projektu, ich zhotoviteľkou je Mgr. Anna Debnárová. Ku koncu roka pribudol k 
vybaveniu klubovne i nový dataprojektor, ktorý bol finančne podporený z Fondu ECAV na podporu 
EBF UK a v súčasnosti je už nainštalovaný na svojom mieste.  

16.8 Poďakovanie  

 Zriaďovateľom Teologického domova ECAV pri EBF UK je Evanjelická cirkev a. v. na 
Slovensku, z toho dôvodu je aj kancelária duchovných správcov umiestnená v Teologickom 
domove ECAV pri EBF UK. Aj v minulom roku bola naša spolupráca s EBF UK po všetkých 
stránkach bezproblémová. EBF UK nás podporovala aj v zabezpečovaní drobných kancelárskych 
potrieb, za čo si dovoľujeme vysloviť jej predstaviteľom poďakovanie.  

17. PLÁNY NA ROK 2016

 Za najvýznamnejšie úspechy v roku považujem zvýšenie hospodárskeho výsledku 
podnikateľskej činnosti a rekordný nárast koeficientu publikačnej činnosti. Na PhD. štúdium sme 
prijali zahraničného študenta z Brazílie. Sme radi, že sa podarilo doriešiť revíziu nájomnej zmluvy 
medzi RUK a ECAV na Slovensku aby sa dal plniť zmluvný záväzok cirkvi kumulovať prostriedky 
na fond opráv pre budovu EBF UK.

K plánom na nasledujúci rok uvádzam nasledovné: 

V pedagogickej oblasti 

• prijatie zahraničných študentov na PhD. štúdium v anglickom jazyku, 

• modernizácia možností tlače na fakulte, 

• vybavenie auly výkonným projektorom. 

V oblasti vedy a výskumu 

• zvýšenie výkonu fakulty vo vede a výskume, 

• ina inauguračné konanie.

V oblasti zahraničných stykov 

• nábeh anglického študijného programu v rámci akreditácie, 

• spolupráca s teologickou fakultou Univerzity v Jene, Budapešti a Prahe.

V hospodárskej oblasti 

• vyrovnané hospodárenie, 

• pokračovanie v obnove priestorov TD a fakulty,  

• zvyšovanie vyťaženosti fakulty na konferencie iné aktivity.
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18. ZÁVER 

 V závere správy chcem konštatovať, že fakulta v uplynulom roku plnila svoje základné 
poslanie vo vzdelávaní, vede a výskume. Ďakujem tým pedagógom, ktorí sa snažia o zvyšovanie 
úrovne vedeckej činnosti fakulty a poctivo vykonávajú pedagogickú činnosť. Vďaka patrí všetkým 
spolupracovníkom z THP úseku a pedagógom. Vyslovujem poďakovanie aj Vedeniu EBF UK, ktoré 
svojou prácou výrazne prispelo k dosiahnutým výsledkom, menovite prodekanom ThDr. D. 
Benkovi, PhD., Mgr. M. Juríkovi, PhD., tajomníkovi Ing. S. Láskovi, predsedovi akademického 
senátu Mgr. R. Hanusovi, PhD. Ďakujem aj pani sekretárke Ľ. Černej, ktorá mi bola nápomocná pri 
kompletizácii dodaných materiálov pre výročnú správu.  

       doc. Ľubomír Batka, Dr. theol. 
                  dekan EBF UK 

Predložené Akademickej obci EBF UK dňa  30. 3.  2016 
Schválené Akademický senátom   
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