Osnova opisu odboru habilitačného konania a inauguračného konania
1.Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865
Názov fakulty: Evanjelická bohoslovecká fakulta
Sídlo fakulty: Bartókova 8, 811 02 Bratislava
Názov odboru habilitačného a inauguračného konania:
Evanjelická teológia
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2020/68:1871-OAC
Text rozhodnutia:
Priznanie bez časového obmedzenia
Rozhodnutie: https://is.saavs.sk/attachments/download/2728/R%202020_68-OAC%201871.pdf
Obsahované vymedzenie: Evanjelická teológia zahŕňa predovšetkým poznatky z oblasti biblickej teológie (Stará
zmluva, Nová zmluva), cirkevných dejín, systematickej teológie a etiky, filozofie a religionistiky, a praktickej
teológie, ktoré nadväzujú a úzko súvisia s interdisciplinárnymi presahmi (biblická archeológia, klasická filológia,
psychológia, pedagogika etc.). Evanjelická teológia skúma dejinné a súčasné konfesionálne a nadkonfesionálne
prístupy a interpretácie súvisiace s religiozitou jedinca a náboženského vývoja spoločností, a to prevažne
v interkonfesionálnom kontexte (ekumenizmus) alebo interreligióznom strete kresťanských tradícií so svetovými
náboženstvami (najmä judaizmus, islam). Evanjelická teológia so svojim ukotvením v nemeckej reformácii
ponúka východiská v interdisciplinárnych diskusiách (bioetika, náboženské slobody etc.) a pri riešení
komplexných spoločenských problémov (antisemitizmus, fanatizmus, fundamentalizmus, rasizmus, sociálnonáboženská nestabilita etc.), a z toho dôvodu zásadným spôsobom prispieva k adekvátnemu prístupu k
budovaniu tolerantnej multireligióznej a multikultúrnej spoločnosti v procese globalizácie.
udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)
priradenie k študijnému odboru/odborom: 37. Teológia
V rámci študijného odboru teológia má EBF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:
evanjelická teológia
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
prof. Mgr. František Ábel, PhD.:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-novej-zmluvy/clenovia-katedry/prof-mgrfrantisek-abel-phd/
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-novej-zmluvy/clenovia-katedry/prof-paeddrphdr-thdr-imrich-peres-phd/
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-cirkevnych-dejin/clenovia-katedry/prof-phdrmichal-valco-phd/
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-praktickej-teologie/clenovia-katedry/docpaeddr-katarina-valcova-phd/
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-starej-zmluvy/clenovia-katedry/doc-thdr-sidoniahornanova-phd/
Link na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada fakulty: https://fevth.uniba.sk/o-fakulte/vedecka-rada-ebf-uk/
Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
prof. Mgr. František Ábel, PhD.:
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Odkaz na VUPCH:
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/staryweb/legislativa/akreditacia/VUPCH_2/Abel_VUPCH_SK.html
Odkaz na VTC:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-novej-zmluvy/clenovia-katedry/prof-mgrfrantisek-abel-phd/
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.:
Odkaz na VUPCH:
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/staryweb/legislativa/akreditacia/VUPCH_2/Peres_VUPCH_SK.html
Odkaz na VTC:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-novej-zmluvy/clenovia-katedry/prof-paeddrphdr-thdr-imrich-peres-phd/
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.:
Odkaz na VUPCH:
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/staryweb/legislativa/akreditacia/VUPCH_2/Valco_VUPCH_SK.html
Odkaz na VTC:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-cirkevnych-dejin/clenovia-katedry/prof-phdrmichal-valco-phd/
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.:
Odkaz na VUPCH:
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/staryweb/legislativa/akreditacia/VUPCH_2/Valcova_VUPCH_SK.html
Odkaz na VTC:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-praktickej-teologie/clenovia-katedry/docpaeddr-katarina-valcova-phd/
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.:
Odkaz na VUPCH:
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/staryweb/legislativa/akreditacia/VUPCH_2/Hornanova_VUPCH_SK.html
Odkaz na VTC:
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/katedra-starej-zmluvy/clenovia-katedry/doc-thdrsidonia-hornanova-phd/

Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave platné od 1.9.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/EBF_UK_HIK_evanjelicka_teologia_schvalene.pdf
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od
1.4.2014:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Evanjelicka_bohoslovecka_fakulta/KritDocProf2014_
EBFUK.pdf
4. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
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Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave platné od 1.9.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/EBF_UK_HIK_evanjelicka_teologia_schvalene.pdf
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od
1.4.2014 do 31.8.2022:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť:
Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk)
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a
vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK
v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Inauguračné konania:
doc. Mgr. František Ábel, PhD.,
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/EBF_UK/Abel/Rozhodnutie_VRUK_Abel.pdf
vymenovanie za profesora 22.5.2018
doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.,
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/EBF_UK/Abel/Batka_rozhodnutie.pdf
vymenovanie za profesora 19.9.2018
Vymenúvacie konania: https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/
Habilitačné konania:
V rokoch 2016-2022 neboli ukončené habilitačné konania.
7. Linky na prebiehajúce konania
Inauguračné konania:
Momentálne neprebiehajú žiadne inauguračné konania.
Habilitačné konania:
Mgr. Helena Panczová, PhD.
Schválené začatie VR EBF UK 23.5.2022

3

