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Vážení študenti, milí pedagógovia,

vroku 1641 prijal Ján Ámos Komenský pozvanie od anglických učencov a reformátorov na

niekoľkomesačný pobyt do Londýna, ktorý mal posilniť reformné až revolučné tendencie v anglickom

parlamente. Vopred neplánovaným výsledkom Komenského pobytu sa stalo Komenského reformné

dielko, ktoré uzrelo svetlo sveta oveľa neskôr – až v roku 1668, teda v čase, keď Komenský dosiahol 76.

rok života.

Komenský už v samotnom názve spisu naznačuje cieľ i cestu, ktorá má viesť k zásadnej náprave

pomerov: „Via lucis – Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná, to jest promyšlené pátraní,

jak v blížícím se soumraku světa úspešne šíriť světlo rozumu, moudrost, po všech myslích všech lidí a po

všech národech.“

Komenský vníma svet ako jednu veľkú Božiu školu. Tá je však vinou hriechu a ľudí uvedená do veľkého

zmätku. Aj v stave zmätku však povstávali múdri jednotlivci, ktorí sa snažili hľadať cesty z mrákoty, no

tieto sa javili ako márne a nedostatočné: boli nimi náreky mudrcov, ktoré mali spôsobiť zahanbenie,

sebapoznanie a nápravu, snaha pomáhať ľudstvu dobrými radami, zavedenie zákonov upravujúcich

ľudské spolužitie, zavedenie trestov pre porušiteľov zákonov; mocní vládcovia vojnami získavali celé

národy a zavedením prísnej vlády ich ujarmili, filozofi či náboženskí vodcovia sa pokúšali o ustanovenie

siekt s cieľom zhodnúť sa na nejakom dobre a prichádzať k nemu vnútornou cestou dobrých rád a

práce svedomia. Krajným riešením bolo opustenie zmäteného sveta a život osamote. Ani jeden z týchto

pokusov nepriniesol dostatočné ovocie.

Komenský prichádza s novým receptom na prekonanie tmy ľudských zmätkov: znova musí zažiariť svetlo

všeobecnej múdrosti. Lebo svetlo múdrosti dokáže vzbudzovať v ľuďoch radosť a bude pretvárať ich

vôľu. Komenský ako optimistický pedagóg argumentuje:

„My ľudia totiž milujeme svoje dobro natoľko, nakoľko ho poznávame, pretože vôľa, kráľovná činov,

zvyknutá nasledovať všade svojho domáceho radcu – rozum prikazuje, aby sily vykonávali všetko to, čo

vidia, alebo o čom sa domnieva, že je podľa jeho úsudku dobré, alebo užitočné. A ani tomu inak nemôže

byť pretože ak je stvorená k obrazu dobrého Boha, nemôže lásku k dobru (buď pravému, alebo

predstieranému, ak sa klame), odložiť.“

„Ak sa teda poskytne mysliam všeobecný jas, v ňom všetci správne uvidia pravé dobrá a poznajú, že

všetko, čo je pod nebom je, alebo má byť podriadené nebu, vzbudí sa v nich skutočne snaha sa o oné

dobrá usilovať a vyhýbať sa protichodným zlám.“

PRÍHOVOR DEKANA EBF UK



Komenský reformné dielo, ktoré malo viesť k všenáprave sveta, písal na konci tridsaťročnej vojny. V jej

zúrivých plameňoch prišiel o manželku, deti, dom, domov, rodný kraj. Napriek pre nás mnohých

nepredstaviteľným životným úderom nestratil nádej v nápravu vojnou zmietaného sveta, túžbu po

múdrosti, ktorá človeka vedie k poznaniu Boha, sveta i človeka samotného, túžbu po poznaní dobra,

ktoré videl ukryté v každom Božom stvorenom diele.

Milí študenti, pedagógovia, zamestnanci, dovoľte, aby som Vás na prahu nového akademického roka

2022/2023 pozdravil a zároveň slovami posledného biskupa Jednoty bratskej, teológa, pedagóga a

filozofa Jána Ámosa Komenského, ktorého meno nesie naša univerzita, povzbudil k svedomitému štúdiu,

učeniu, hľadaniu a objavovaniu pravdy a hodnôt, na ktorých stojí život a ľudská existencia.

Predchádzajúci akademický rok nám v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 priniesol zásadné

zmeny. Klasickú prezenčnú výučbu sme museli načas odložiť a nahradiť dištančnou výučbou. Výzvy,

ktoré priniesla pandémia nás učia flexibilite, otvorenosti pre hľadanie inovácií a dosiaľ nevídaných

riešení, ale i k reflexii adekvátnosti a efektivity ďalšieho používania dosiaľ vychodených ciest.

Akademický rok, do ktorého vstupujeme ukáže či sa pôvodne náhradné riešenia stanú trvalejšími, ale

postupne budeme na ne spomínať ako na jednorazovú mimoriadnu udalosť.

Nech bude tak, či onak, pozývam Vás všetkých – študentov i pedagógov k opätovnej vedomej a

radostnej spolupráci pri štúdiu, ale i výskume. A prečo? Ak som si pri formulovaní tohto príhovoru

dovolil pozvať na pomoc pána Komenského, nechám mu aj právo posledného slova. Tak teda ešte raz.

Prešo Vás pozývam k radostnej spolupráci? Aký má byť jej zmysel?

„Aby sme teda boli múdri a snami i celý svet, učme ľudí (v tejto škole Božej múdrosti, ktorá sa už už má

napraviť) učiť sa, nie aby sa učili, ale aby vedeli; vedieť však nie preto, aby vedeli, ale aby prikladali ruku k

činu; aby konečne prikladali ruku k činu nie preto, aby tak činili, ale aby sa dosiahlo cieľa všetkých činov,

ktorými je pokoj a blaženosť.“

 

                                                            Milan Jurík

PRÍHOVOR DEKANA EBF UK



ÁNO PRE EVANJELICKÚ 
BOHOSLOVECKÚ FAKULTU

Viac ako 400-ročná tradícia evanjelickej teológie na území dnešného Slovenska

Inovatívny a medzinárodný teologický výskum

Štúdium: 

Bc., Mgr., ThDr., PhD.

Akreditácia v slovenskom a 

anglickom jazyku 

Aktívna spolupráca s ECAV 

a ELCA v USA (Slovak Zion Synod)

Partnerstvá s teologickými fakultami 

od Reykjavíku po Istanbul 



AKO SA STAŤ TEOLÓGOM?

Videoprezentácia štúdia 

na EBF UK

Videoprezentácia EBF UK

hlasom herca SND

Františka Kovára

..a potom..

..sleduj farebne a so zvukom priamo 

v Tvojom mobile.. :)

Život i výskum teológa Orientálni kresťania 

v islamských krajinách



NEPRESTAŇ SA PÝTAŤ
EBF UK - VOĽBA PRE TEBA

Prečo si vybrať UK?Neprestaň sa pýtať

..a skús aj toto..

..informácie prinášame nielen v textoch. 

Študentský život na UK Internáty UK



Termín podania prihlášok na EBF UK:                
31. marec, resp. 22. júl 2023 (teológia)

28. február 2023                      (učiteľstvo/ telesná výchova)

Elektronická prihláška:              
e-prihlaska.uniba.sk

Návod -  www.fevth.uniba.sk/Štúdium/Uchádzač o štúdium

Riešenie technických problémov  (CePIT)   00421 2 9010 4444

Všeobecné podmienky prijatia: 
stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou

absolventi stredných škôl v ČR nie sú povinní predložiť rozhodnutie o uznaní 

vzdelania v ČR, aby mohli pokračovať v štúdiu v SR

FAQ - Študijné oddelenie EBF UK: 
Mgr. Jana Mokošová   mokosova@fevth.uniba.sk

                                       00421 2 9020 9159

PRIHLÁŠKY: TERMÍNY



Podpísať vytlačenú elektronickú prihlášku                                               

 (vygenerovaný súbor PDF)

  

Overiť kópiu maturitného vysvedčenia

  

Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímačky                            

Zaslať dokumenty na adresu EBF UK

Adresa EBF UK

Študijné oddelenie

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave

Bartókova 8

811 02 Bratislava

PRIHLÁŠKY: STEP BÁJ STEP

Poplatok

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Pri platbe je potrebné uviesť účel platby – 
„prijímačky“ a meno uchádzača

 
 



Študijný program evanjelická teológia sa v oblasti biblických vied zaoberá skúmaním
biblických textov Starej a Novej zmluvy, ich historickým pochopením, ako aj
hermeneutickou teóriou a praxou ich aplikácie pre dnešok. Skúma dejiny cirkvi a dejiny
teologického myslenia za dve tisícročia existencie kresťanskej cirkvi. V systematickej
teológii interpretuje aktualizujúcim spôsobom kresťanské učenie a etiku. V religionistike
a filozofii sa zaoberá mimokresťanskými náboženstvami a dejinami filozofického
myslenia. V disciplínach praktickej teológie pripravuje študentov na praktickú činnosť
farára*ky, katechétu*ky a pre prácu v diakonii.

PROFIL ABSOLVENTA*KY
Jednotlivé predmety študijného plánu sú koncipované a obsahovo naplnené spôsobom,
aby primerane pokrývali základné oblasti odboru teológia, ktorými sú: Stará zmluva,
Nová zmluva, systematická teológia, cirkevné dejiny, praktická teológia, filozofia a
religionistika. Absolvent*ka získa schopnosť samostatne pracovať s hebrejským textom
Starej zmluvy a gréckym textom Novej zmluvy, základný prehľad etických systémov,
teologicko – etických smerov, ako aj spôsobov nazerania na konkrétne etické problémy
súčasnosti. Absolvent*ka nadobudne schopnosti samostatného výskumu historických
prameňov. Pomocou v tejto oblasti je i štúdium latinského jazyka. Absolvent*ka
nadobudne kompetenciu vyučovať predmet evanjelické náboženstvo na všetkých
typoch a stupňoch škôl. V rámci štúdia absolvent*ka získa schopnosť orientácie v
náboženských systémoch, náboženstvách, sektách a náboženských spoločnostiach
pôsobiacich dnes i v minulosti.
Štátna záverečná skúška pokrýva všetky uvedené oblasti jadra študijného programu.
Uskutočňuje sa v predmetoch – „biblická teológia“ (pokrýva oblasť biblickej teológie –
Starej a Novej zmluvy), „systematická teológia, dejiny kresťanstva a filozofie“ (pokrýva
oblasť systematickej teológie, teologickej etiky, svetových i domácich cirkevných dejín a
vybraných problémov dejín filozofie a religionistiky). Tretí predmet štátnej skúšky
„aplikovaná teológia“ pokrýva oblasť jadra študijného programu v oblasti praktickej
teológie. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba diplomovej práce.

UPLATNENIE ABSOLVENTA*KY
Cirkvi hlásiace sa k reformačnému odkazu potrebujú pre plnenie svojho poslania
pracovníkov s teologickým vzdelaním v oblasti evanjelickej teológie, ktorí pracujú v
duchovnej oblasti. Základný obsah a ciele štúdia študijného programu evanjelická
teológia zodpovedajú súčasným potrebám Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ako i
cirkví hlásiacich sa k reformačnému odkazu pri plnení ich úloh.

 

EVANJELICKÁ TEOLÓGIA

Dĺžka štúdia 
5 rokov/ 10 semestrov 

Forma vzdelávania 
denná
spojený magisterský stupeň 

Termín na podanie
prihlášky  
31. marec 2023
22. júl 2023    (2. kolo) 

Poplatky
Denná forma štúdia nie je
spoplatnená.

Akademický titul
Mgr.

 

farár*ka 
misijný*á pracovník*čka
pastorálny*a pracovník*čka
učiteľ*ka náboženskej 
výchovy

 

doc. Katarína Valčová
Prodekanka 
katarina.valcova@uniba.sk
00421 2 9020 1006 

Jana Mokošová
Študijné oddelenie
mokosova@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9159



Štúdium evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc ako bakalárskeho
študijného programu v rámci študijného odboru teológia, je novou možnosťou pre
získanie teologicky zdôvodneného a sociálne angažovaného vzdelania na EBF UK. Tento
všeobecný cieľ sa dosahuje získaním vedomostí v tomto študijnom programe, ktorý
poskytuje program zostavený z vybratých disciplín odboru evanjelickej teológie a
disciplín pedagogických, špeciálne pedagogických a sociálnej služby. Týmto spôsobom
sa základná teologická odbornosť, ktorú poskytuje EBF UK vo svojom študijnom
programe evanjelická teológia, aplikuje v sociálno-diakonickej oblasti. Zároveň dochádza
k odbornej komunikácii evanjelickej teológie s odbormi, ktoré sa venujú pochopeniu a
zvládnutiu sociálnych kríz, do ktorých sa občania dostávajú z rôznych individuálne i
spoločensky podmienených dôvodov. Tieto ciele sa dosahujú štúdiom vybraných kurzov
z programu evanjelickej teológie tak, aby sa v odporúčanom zaradení týchto kurzov v
rámci kreditného štúdia dali navštevovať tieto disciplíny spolu s poslucháčmi iných
študijných programov EBF UK. Pokiaľ ide o disciplíny, ktoré sa týkajú oblasti všeobecnej
a špeciálnej pedagogiky a sociálnych služieb a poradenstva, tieto kurzy prednáškového
a seminárneho charakteru absolvujú študenti*ky na EBF UK pod vedením pedagógov
fakúlt Univerzity Komenského, ktorí majú pre tieto oblasti odbornosť.

PROFIL ABSOLVENTA*KY
Absolvent*ka študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu
pomoc získa predovšetkým nasledovné vedomosti, kompetencie a schopnosti:
-prevziať odbornú zodpovednosť za vedenie zborovej diakonie s viacerými úlohami
ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby,
-viesť pastorálne poradenstvo,
-vykonávať misijnú a misijno-sociálnu prácu.

UPLATNENIE ABSOLVENTA*KY
Absolvent*ka študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu
pomoc sa môže uplatniť ako:
-pracovník*čka zborovej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v., s úlohami ambulantnej,
opatrovateľskej služby, či terénnej služby,
-misijný*a a pastorálny*a pracovník*čka v prostredí protestantských cirkví,
-animátor*ka voľného času,
-opatrovateľ*ľka v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, najmä v sieti zariadení
Evanjelickej diakonie ako terénny*a pracovník*čka a rodinný*á poradca*kyňa pre
sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a bezvládnymi, a ostatnými ľuďmi
odkázanými na pomoc.

 

EVANJELICKÁ TEOLÓGIA SO ZAMERANÍM 
NA SOCIÁLNU POMOC

Dĺžka štúdia 
3/4 roky    6/8 semestrov 

Forma vzdelávania 
denná/externá
bakalársky stupeň

Termín na podanie
prihlášky  
31. marec 2023
22. júl 2023   (2. kolo) 

Poplatky
Denná forma štúdia nie je
spoplatnená. 
Externá forma štúdia:
390 €/ akademický rok 

Akademický titul
Bc.

 

služba v Diakonii 
opatrovateľ*ka v ECAV
misijný*á pracovník*čka
pastorálny*a 
pracovník*čka
služba blížnemu

 

doc. Katarína Valčová
Prodekanka 
katarina.valcova@uniba.sk
00421 2 9020 1006

Jana Mokošová
Študijné oddelenie
mokosova@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9159



Študijný program evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
nadväzuje na bakalársky stupeň študijného programu evanjelická teológia so
zameraním na sociálnu pomoc, pri ktorom došlo k spolupráci odborníkov v oblasti
špeciálnej pedagogiky a psychológie, sociálnej práce, ošetrovateľstva s teologickými
spolupracovníkmi EBF UK. Navrhovaný druhý, magisterský, stupeň vzniká spoluprácou s
pracovníkmi pôsobiacimi na Fakulte manažmentu UK. Tak vzniká odbornosť pre 
 riadenie služieb sociálnej pomoci v celej šírke, ako ich definuje platný zákon o sociálnej
pomoci. Program logicky dotvára druhým stupňom vysokoškolské vzdelávanie na EBF
UK v oblasti charitatívnej pomoci pre potreby slovenskej spoločnosti. V rámci druhého
stupňa zároveň dochádza k využitiu skúseností odborného vzdelávania z európskeho a
globálneho kontextu. Program bol zostavený v rámci konzultácií s odborníkmi z USA a
Nemecka. V programe dochádza priamo k využitiu skúseností odborníkov z organizácie
európskeho charakteru – Spoločnosti pre interkultúrnu pastorálnu starostlivosť a
poradenstvo (Society for intercultural pastoral care and counselling) so sídlom v
Düsseldorfe.

PROFIL ABSOLVENTA*KY
Absolvent*ka magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním
na riadenie sociálnej pomoci získa teologické vzdelanie, ktoré je rozšírené o
kompetencie riadenia organizácií a programov sociálnej pomoci. Absolvent*ka pozná
učenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, má prehľad v oblasti evanjelickej etiky a
manažmentu. Dokáže odborne riadiť skupiny ľudí, prispôsobiť sa prostrediu rôznych
organizácií a zvláštností prostredí. Je pripravený*á identifikovať, analyzovať a hodnotiť
problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach, schopný*á zosúlaďovať úsilie
pracovných skupín, navrhovať praktické riešenia na úrovni organizácie. Rozumie
zmenám v organizácii, má prierezové znalosti o manažmente sociálnej organizácie,
dokáže sa orientovať v prostredí organizácií poskytujúcich sociálne služby a v prostredí
cirkvi.

UPLATNENIE ABSOLVENTA*KY
Absolvent*ka študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie
sociálnej pomoci sa môže uplatniť ako:
-pracovník*čka na rôznych úrovniach v prostredí diakonie, charity, v zariadeniach štátu,
súkromného i neziskového sektora, v orgánoch štátnej správy a samosprávy,
-na poli diakonie a kresťanskej charity. Takto pripravený*á, vnútorne pre službu
motivovaný*á absolvent*ka by mal*a byť schopný*á diakonickú organizáciu riadiť,
rozvíjať, hľadať a nachádzať nové možnosti služby v lokálnom kontexte. Po analýze
sociálnej situácie mikroregióniu by mal*a byť abolvent*ka schopný*á zorganizovať a
vybudovať diakonický program, či organizáciu poskytujúcu sociálne služby.

 

EVANJELICKÁ TEOLÓGIA SO ZAMERANÍM 
NA RIADENIE SOCIÁLNEJ POMOCI

Dĺžka štúdia 
2/3 roky    4/6 semestrov 

Forma vzdelávania 
denná/externá
magisterský stupeň

Termín na podanie
prihlášky  
31. marec 2023
22. júl 2023   (2. kolo)

Poplatky
Denná forma štúdia nie je
spoplatnená.
Externá forma štúdia: 
450 €/ akademický rok 

Akademický titul
Mgr.

 

riadiaca služba v Diakonii 
koordinácia diakonickej 
služby 
organizácia misijnej a 
charitatívnej činnosti
služba v humanitárnych 
organizáciách
služba blížnemu

 

doc. Katarína Valčová
Prodekanka 
katarina.valcova@uniba.sk
00421 2 9020 1006

Jana Mokošová
Študijné oddelenie
mokosova@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9159



Študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) je realizovaný ako
medziodborové štúdium v kombinácii dvoch študijných programov v študijnom odbore
učiteľstvo a pedagogické vedy. Cieľom štúdia je získanie učiteľskej aprobácie na
vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy a ďalšieho predmetu (nemecký jazyk,
slovenský jazyk, história, pedagogika, psychológia) na základných a stredných cirkevných
a štátnych školách. Predmety potrebné na získanie aprobácie na vyučovanie evanjelickej
náboženskej výchovy sa študujú na EBF UK, predmety potrebné na získanie aprobácie v
druhom predmete a na získanie pedagogickej spôsobilosti sa študujú na partnerskej
fakulte na základe vzájomnej dohody. Študenti*ky absolvujú určený výber kurzov zo
študijného programu evanjelická teológia, ktoré sú však vzhľadom na budúcu
pedagogicko-katechetickú činnosť učiteľa*ky náboženstva primerane redukované.

PROFIL ABSOLVENTA*KY
Absolvent*ka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v
kombinácii) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je pripravený pokračovať
v štúdiu tohto odboru na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent*ka
získa základný vhľad do problematiky edukačných vied, spoločenských a legislatívnych
súvislostí výchovy a vzdelávania, získa základy digitálnej a psychologickej gramotnosti
učiteľa. V oblasti predmetovej aprobácie náboženská výchova (v kombinácii) získa
základný prehľad v poznaní Biblie (Starej i Novej zmluvy), prístupov k výkladu Biblie, dejín
kresťanskej cirkvi (všeobecné cirkevné dejiny, domáce cirkevné dejiny). Prehľadom v
oblasti systematickej teológie v kombinácii s katechetickými, nábožensko-pedagogickými
a pastorálnymi zručnosťami, ako i hymnologickou a hudobnou prípravou absolvent*ka
získa všeobecný rozhľad v oblasti kresťanskej výchovy. Získané vedomosti, zručnosti, ako
i hodnotové postoje, dokáže tvorivo využívať k plánovaniu a realizácii voľnočasových,
školských mimovyučovacích a mimoškolských kresťanských aktivít, či klubov. Môže sa
uplatniť ako pomocný*á učiteľ*ka, resp. asistent*ka učiteľa*ky, na detských besiedkach,
kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi, animátor*ka
voľného času, alebo pracovník*čka štátnej a verejnej správy. 

UPLATNENIE ABSOLVENTA*KY
-je pripravený*á pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni vysokoškolského
vzdelávania,
-uplatní sa ako pomocný*á učiteľ*ka, resp. asistent*ka učiteľa*ky, ako pomocný*á
učiteľ*ka na detských besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a
katechetických aktivitách cirkvi, animátor*ka voľného času, alebo pracovník*čka štátnej
a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

 

UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 
V KOMBINÁCII  I. 

Dĺžka štúdia 
3 roky/ 6 semestrov 

Forma vzdelávania 
denná
bakalársky stupeň

Termín na podanie
prihlášky  
31. marec 2023
28. februára 2023 (tel. vých.)

Poplatky
Denná forma štúdia nie je
spoplatnená.

Akademický titul
Bc.

 

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Maďarský jazyk
História
Filozofia
Geografia
Telesná výchova

 
Kombinácie:

doc. Katarína Valčová
Prodekanka 
katarina.valcova@uniba.sk
00421 2 9020 1006

Jana Mokošová
Študijné oddelenie
mokosova@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9159



Študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) nadväzuje na bakalársky
stupeň študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii). Cieľom
štúdia je získanie učiteľskej aprobácie na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy a
ďalšieho predmetu (nemecký jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk, história, pedagogika)
na základných a stredných cirkevných a štátnych školách. Predmety potrebné na získanie
aprobácie na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy sa študujú na EBF UK,
predmety potrebné na získanie aprobácie v druhom predmete a na získanie
pedagogickej spôsobilosti sa študujú na partnerskej fakulte na základe vzájomnej
dohody. Študenti*ky absolvujú určený výber kurzov zo študijného programu evanjelická
teológia, ktoré sú však vzhľadom na budúcu pedagogicko-katechetickú činnosť učiteľa*ky
náboženstva primerane redukované.

PROFIL ABSOLVENTA*KY
Teoretické vedomosti: 
-princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii,
-metodológia a metódy výskumu v edukačných vedách,
-teória v oblasti biblickej teológie, systematickej teológie, etiky a dejín kresťanstva.
Praktické schopnosti a zručnosti:
-dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách,
-dokáže efektívne komunikovať o odborných poznatkoch a problémoch s prostredím
laickej i profesijnej komunity (cirkvi),
-dokáže samostatne projektovať, organizovať, usmerňovať edukačný a výchovný proces v
oblasti náboženskej výchovy.

UPLATNENIE ABSOLVENTA*KY
Absolvent*ka magisterského študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v
kombinácii) v študijnom v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý*á vykonávať
samostatne profesiu učiteľa*ky na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania.
Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej
predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou
digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v
edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.
V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) získa
vedomosti i zručnosti, ktoré umožňujú samostatne plánovať, realizovať a evaluovať
vyučovanie predmetu náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl. Môže sa
tak uplatniť ako učiteľ*ka náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a
sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik*čka
predmetu náboženská výchova, animátor*ka voľného času či špecializovaný*á
pracovník*čka verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

 

UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 
V KOMBINÁCII  II. 

Dĺžka štúdia 
2 roky/ 4 semestre 

Forma vzdelávania 
denná
magisterský stupeň

Termín na podanie
prihlášky  
31. marec 2023
28. februára 2023 (tel. vých.)

Poplatky
Denná forma štúdia nie je
spoplatnená.

Akademický titul
Mgr.

 

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Maďarský jazyk
História
Filozofia
Geografia
Telesná výchova

 
Kombinácie:

doc. Katarína Valčová
Prodekanka 
katarina.valcova@uniba.sk
00421 2 9020 1006

Jana Mokošová
Študijné oddelenie
mokosova@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9159



Rozširujúce štúdium sa na EBF UK realizuje z predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy.
Cieľom rozširujúceho štúdia je získanie vzdelania, ktorým absolvent*ka v príslušnom
stupni vyžadovaného vzdelania získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej
činnosti – vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Absolvent*ka rozširujúceho
štúdia získa osvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie predmetu učiteľstvo
náboženskej výchovy.

PROFIL ABSOLVENTA*KY
Absolvent*ka rozširujúceho štúdia aprobačného predmetu učiteľstvo náboženskej
výchovy je spôsobilý*á samostatne vyučovať predmet na úrovni nižšieho a vyššieho
sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné
činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické
materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti
metodológie výskumu  v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich
predmetových špecializácií. 
V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy získa vedomosti  i
zručnosti, ktoré umožňujú samostatne plánovať, realizovať a evaluovať vyučovanie
predmetu náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl. 
Absolvent*ka rozširujúceho štúdia učiteľstva náboženskej výchovy v študijnom odbore
učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý*á vykonávať samostatne profesiu učiteľa*ky
na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať
a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť
edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a
skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci
didaktiky svojich predmetových špecializácií. 
V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii získa
vedomosti i zručnosti, ktoré umožňujú samostatne plánovať, realizovať a evaluovať
vyučovanie predmetu náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl.  

UPLATNENIE ABSOLVENTA*KY 
Absolvent*ka rozširujúceho vzdelávania v predmete náboženská výchova sa môže
uplatniť ako učiteľ*ka náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a
sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik*čka
predmetu náboženská výchova, ako animátor*ka voľného času, či špecializovaný*á
pracovník*čka verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.   

ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM:
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY  

Dĺžka štúdia 
2 roky (4 semestre) 

Forma vzdelávania 
kombinovaná (prezenčná a
dištančná) 

Termín na podanie
prihlášky  
31. august príslušného
kalendárneho roku 

Poplatky
450 €/ semester 

 

realizuje sa z predmetu 
učiteľstvo náboženskej 
výchovy
získanie kvalifikačného 
predpokladu
vyučovanie aprobačného 
predmetu
osvedčenie o rozšírení 
spôsobilosti

 

doc. Katarína Valčová
Prodekanka 
katarina.valcova@uniba.sk
00421 2 9020 1006

Jana Mokošová
Študijné oddelenie
mokosova@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9159



Absolventi*ky študijných programov, ktorí získali titul „magister“ alebo absolventi*ky
obdobných študijných programov v zahraničí môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej
súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali
vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Rigoróznou skúškou a
obhajobou rigoróznej práce má uchádzač*ka na základe samostatného štúdia
preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je
spôsobilý*á osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe, a schopný*á získané
vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

TÉMA RIGORÓZNEJ PRÁCE
Uchádzač*ka si môže tému rigoróznej práce navrhnúť individuálne; k individuálne
navrhnutej téme rigoróznej práce si uchádzač*ka vyžiada stanovisko predsedu*kyne
rigoróznej komisie. Ak je stanovisko predsedu*kyne rigoróznej komisie kladné,
uchádzač*ka dohodnutú tému rigoróznej práce uvedie v prihláške na rigoróznu skúšku.
Ak je stanovisko predsedu*kyne rigoróznej komisie záporné, uchádzač*ka si vyberie inú
tému rigoróznej práce.
 
RIGORÓZNE KONANIE
Rigorózne konanie sa pre uchádzača*ku začína doručením písomnej prihlášky na
rigoróznu skúšku dekanovi fakulty. Rigorózna skúška sa skladá z obhajoby rigoróznej
práce a ústnej skúšky z určených dvoch študijných predmetov, ktoré tvoria širší základ
študijného programu.

VYPRACOVANIE, ODOVZDANIE PRÁCE A OBHAJOBA
Dekan určí konzultanta*ku rigoróznej práce, s ktorým uchádzač*ka podľa potreby
konzultuje osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty metodické a vecné
odborné otázky týkajúce sa rigoróznej práce. Odovzdanie rigoróznej práce je nutné
vopred komunikovať so študijným oddelením fakulty.
Uchádzač*ka je povinný*á predložiť rigoróznu prácu do 24 mesiacov od začatia
rigorózneho konania. Ak uchádzač*ka v určenej lehote rigoróznu prácu nepredloží,
dekan rigorózne konanie zastaví.
Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce sa koná najneskôr do 6 mesiacov od
predloženia rigoróznej práce uchádzačom*kou. 

RIGORÓZNE KONANIE

Dĺžka štúdia 
24 mesiacov

Forma vzdelávania 
spracovanie rigoróznej práce

Termín na podanie
prihlášky  
Individuálne

Poplatky
510 €
(jednorázový poplatok) 

Akademický titul
ThDr.

 

vlastný výber témy
rozšírenie poznatkov v 
odbore teológia
flexibilita štúdia

 

doc. Katarína Valčová
Prodekanka 
katarina.valcova@uniba.sk
00421 2 9020 1006

Jana Mokošová
Študijné oddelenie
mokosova@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9159



V zmysle ustanovení platného zákona o vysokých školách prebieha na EBF UK
doktorandské štúdium ako najvyššia forma vysokoškolského štúdia. Doktorandské
štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa*ky a
hodnotí ho odborová komisia ustanovená podľa zákona o vysokých školách.
Doktorandské štúdium prebieha kreditovou formou. V každom akademickom roku je
doktorand*ka povinný*á získať stanovený počet kreditov za výskum, absolvovanie
prednášok, publikačnú činnosť, v prípade doktorandov denného štúdia aj za
pedagogickú činnosť. Študent*ka v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na
súčasnom stave vedeckého poznania a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju
vedeckého poznania vo svojom odbore. Vzhľadom na tieto ciele kladie doktorandské
štúdium na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a
schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní získa študent titul
philosophiae doctor (PhD.)

PROFIL ABSOLVENTA*KY
Absolvent*ka tretieho stupňa štúdia v študijnom programe evanjelická teológia ovláda
metódy výskumu v oblastiach evanjelickej teológie (Stará zmluva, Nová zmluva, cirkevné
dejiny, systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika) podľa svojej
špecializácie. Je schopný*á samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia
problémov v oblasti evanjelickej teológie.

UPLATNENIE ABSOLVENTA*KY
Absolvent*ka tretieho stupňa štúdia evanjelickej teológie pozná súčasný stav bádania v
oblasti evanjelickej teológie podľa svojho zamerania v jeho biblických, systematicko-
teologických a cirkevno-dejinných súvislostiach, s ohľadom na teológiu a prax
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, prípadne širších ekumenických súvislostí.
Absolvent*ka doktorandského štúdia je schopný*á získané poznatky inovatívnym
spôsobom aplikovať na riešenie naliehavých otázok v oblasti evanjelickej teológie,
duchovného života a spirituality v kontexte kresťanských tradícií. Je schopný*á
predkladať analýzy a odborné riešenia teologických problémov v kontexte vzťahov cirkvi
a spoločnosti. Metodologicky pripravený*á, kritického myslenia schopný*á, širšími a
hlbšími oblasťami poznania v odbore vybavený*á absolvent*ka sa môže uplatniť ako
učiteľ*ka na vysokých školách, samostatný*á vedecký*á pracovník*čka v oblasti
výskumu v odbore evanjelická teológia a jej príbuzných odboroch, vo vzdelávacích a
výskumných inštitúciách, ktorých zriaďovateľom sú kresťanské cirkvi a v štátnych
inštitúciách činných v oblasti kultúry a duchovného života. 
 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Dĺžka štúdia 
3/4 roky   6/8 semestrov

Forma vzdelávania 
denná/externá 

Termín na podanie
prihlášky  
09. jún 2022

Poplatky
Denná forma štúdia nie je
spoplatnená.
Externá forma štúdia:
450 €/ ak. rok (v SK)
4000 €/ ak. rok (v EN)

Akademický titul
PhD.

 

ovláda zásady vedeckej 
práce
samostatný výskum a 
prinášanie vlastných 
riešení problémov
analyzovanie najnovšieho 
výskumu doma a v 
zahraničí a aplikovanie 
 výsledkov na riešenie 
aktuálnych odborných 
problémov

 

Dr. Maroš Nicák 
Prodekan
maros.nicak@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 1005

Jana Mokošová
Študijné oddelenie
mokosova@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9159



STAŇ SA AJ TY TVÁROU EBF UK



VÍZIA
POSLANIE

ZODPOVEDNOSŤ

SPOLOČNOSŤ ŤA POTREBUJE!



Jediným učiteľom hodným toho mena je
ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného 
premýšľania a rozvíja cit osobnej 
zodpovednosti.
Ján Amos Komenský, biskup

AJ MY SME TU PRE VÁS 

Knižnica EBF UK

Knižnica EBF UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu
pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými
fondami a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy
pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom*čkam a
študentom*tkám všetkých foriem štúdia.

Terézia Juríková
Vedúca knižnice 
terezia.jurikova@uniba.sk
00421 2 9020 2150

Vlastislav Svoboda
Katalogizácia periodík a 
výpožičné služby, správa AISu 
a webových stránok 
svoboda@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 2150

Dr. Marek Neština 
Evidencia publikačnej činnosti
nestina@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9163

Video - Akademická knižnica UK



Od Islandu po Istanbul, od Fínska po Maltu 

CESTUJ ZA VZDELANÍM S EBF UK
POROZUMENIE VEDIE KU TOLERANCII

Erasmus+ partnerstvá 
na EBF UK

Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a športu. Erasmus+ je zameraný na posilnenie zručností,
podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov
práce. Študenti*ky môžu absolvovať štúdium v zahraničí. Študent*ka
EBF UK môže stráviť časť svojho štúdia na zahraničnej teologickej
fakulte (evanjelickej, katolíckej, ortodoxnej) napríklad v Estónsku,
Grécku, Fínsku, Francúzsku, Islande, Malte, Nemecku, Nórsku,
Taliansku. Cieľom stáže teológov*ičiek je získať nové odborné znalosti,
praktické zručnosti a lepšie porozumieť komplexným spoločenským a
náboženským podmienkam hostiteľskej krajiny. Cestuj za vzdelaním s
EBF UK. Porozumenie vedie ku tolerancii.

Dr. Maroš Nicák 
Prodekan
maros.nicak@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 1005

Jana Mokošová
Študijné oddelenie
mokosova@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 9159



virtuálne kurzy, webináre, krátkodobé programy, budovanie
kontaktov a mobility,
možnosť vycestovať na ktorúkoľvek z deviatich partnerských
univerzít na mobilitu bez toho, aby vás zahltila administratíva a
odrádzalo komplikované uznávanie kreditov,
možnosť získať spoločné a dvojité tituly - na partnerských
univerzitách budete môcť študovať rôzne predmety a mať
dostatok kreditov pre získanie obidvoch titulov,
rozšírenie jazykovej kompetencie,
9 univerzít:  Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Bordeaux
(Francúzsko), Univerzita v Uppsale (Švédsko), Univerzita v
Groningene (Holandsko), Univerzita v Baskicku (Španielsko),
Univerzita v Göttingene (Nemecko), Írska národná univerzita v
Galway, Univerzita v Tartu (Estónsko).

Študenti*ky

Európsky projekt
9 univerzít z 9 európskych krajín
UK je in 

UK ODPOVEDÁ: 
ČO MI ENLIGHT PONÚKA?

ENLIGHT

Dr. Maroš Nicák 
Prodekan
maros.nicak@fevth.uniba.sk
00421 2 9020 1005



V našej kultúre sa s rôznymi náboženskými 
prejavmi stretávame od detstva. Mnohé z nich 
sa stali akousi tradíciou, ktorú jednoducho 
vykonávame. Teológia nám umožňuje túto 
časť života pochopiť a ísť viac do hĺbky. 
Spoznávam osobné povolanie a nachádzam 
zmysel aj v ťažkostiach a skúškach. Učím sa, 
ako prakticky slúžiť ľuďom a svetu.

ÚLOHA ŠTUDENTSKÉHO*KEJ 
AMBASÁDORA*KY

Štúdium teológie odporúčam
každému. EBF UK je skvelým
miestom pre tých, ktorí chcú
pomáhať a sprevádzať ľudí na ich
životnej ceste. Som veľmi vďačná, že
študujem na EBF UK, ktorá
študentov*ky pripravuje kvalitne
nielen po akademickej, ale aj po
osobnostnej a duchovnej stránke 

PATRÍCIA SÁRA 
ŠIMKOVÁ

Beáta Macejková
Študentská ambasádorka

Študentský*á ambasádor*ka

Študentský*á ambasádor*ka EBF UK zabezpečuje podporu počas
dní/mesiaca otvorených dverí, reprezentuje fakultu na
vysokoškolských veľtrhoch, poskytuje informácie o štúdiu, prezentuje
možnosti študentského života nielen v rámci fakultného campusu,
priateľsky a profesionálne napomáha v procese rozhodovania sa a
samotného výberu študijného programu a pozitívne pôsobí ako
skúsený*á i kompetentný*á mentor*ka za účelom plynulého
vykročenia do štúdia na EBF UK. Prostredníctvom efektívnej práce s
mladými ľuďmi zabezpečuje prekročenie prvotných bariér a iniciatívne
hľadá kreatívne riešenia na vzniknuté situácie.



Domov nie je miesto, kde bývaš, ale 
miesto, kde ti rozumejú.
Ch. Morgenstern

MIESTO, KDE TI 
ROZUMEJÚ

Jednou z významných myšlienok
kresťanskej teológie je presvedčenie, že
každá osoba je stvorená na Boží obraz.
Ako taká má komplexné potreby a je
stvorená pre spoločenstvo - ako s
Bohom, tak aj s inými ľuďmi. Na EBF UK
a v Teologickom domove neponúkame
len priestor na vedomostný a
akademický vývoj. EBF UK je aj miestom
na budovanie a utvrdzovanie
spoločenstva a na duchovný a
osobnostný rozvoj. Akademické služby
Božie, zamyslenia, modlitebné večery,
ročníkové stretnutia, výlety, duchovná
starostlivosť etc. - EBF UK ponúka
holistický rast pre všetkých.

Ivan Belánji

SPIRITUÁL EBF UK

Teologický domov

Mať domov, neznamená mať miesto, kde si človek môže zložiť veci. Znamená
omnoho viac. Vzťahy, väzby, rodinu. Ani Teologický domov nie je len internát,
jeden z mnohých, ktoré Bratislava ponúka. Je to zázemie a blízkosť v
anonymite hlavného mesta. Aj jeho ponuka je špecifická. Nie je to len
ubytovanie v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách s
vlastnými sociálnymi zariadeniami, spoločnými kuchynkami a klubovňou. K
tejto ponuke pripája ponuku bohatého duchovného, vnútromisijného a
spoločenského života. K nej patrí možnosť navštevovať ranné i večerné
modlitby, akademické služby Božie v stredu, večerné služby Božie v nedeľu,
bohoslužobné podujatia vedené študentmi*kami v spolupráci s cirkevnými
zbormi v Bratislave, ale aj ročníkové duchovné sústredenia, diskusné večery,
tvorivé dielne, večery hier, pečenie oblátok, grilovačky a mnohé iné.

*



AKADEMICKÝ SPEVÁCKY ZBOR 
ICHTHYS

SLEDUJ NÁS ONLINE

Ichthys

Študenti*ky EBF UK majú príležitosť zapojiť sa do činnosti akademického
speváckeho zboru Ichthys pod vedením zborovej dirigentky Mgr. art. Kataríny
Juríkovej.  Ichthys reprezentuje EBF UK nielen na akademickej pôde Univerzity
Komenského, ale aj v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku a v evanjelických
cirkvách v zahraničí. Staň sa jedným z nás. Kto spieva, dvakrát sa modlí. 



My chytili sme sa do služby ducha, a 
preto prejsť musíme cestu života 
tŕnistú.

(Ľ. Štúr v liste J. M. Hurbanovi z roku 1853)

HURBANOV SPOLOK

SLEDUJ NÁS ONLINE

Spolok J.M. Hurbana

V súčasnosti je Spolok Jozefa Miloslava Hurbana slobodným združením
študentov*tiek, ktoré sídli v budove Evanjelickej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho aktivity patrí najmä
organizovanie celofakultných podujatí a vydávanie časopisu Evanjelický teológ,
ktorý je odosielaný do cirkevných zborov na Slovensku. Má vyše 20 členov*iek.
Členovia*ky využívajú miestnosť spolku, môžu organizovať rôzne podujatia a
podieľať sa na tejto práci. Medzi naše terajšie aktivity patrí každoročná
vianočná kapustnica, jesenná a jarná grilovačka, Lutherfest, fakultný majáles,
filmový večer, šachový a stolnotenisový turnaj a iné.

Cieľom Spolku Jozefa Miloslava
Hurbana, ako i po iné roky, je vzájomná
spolupráca študentov*tiek,
pedagógov*gičiek, zamestnancov*kýň
a priateľov*liek EBF UK, ktorej
poslaním je tvoriť spoločenstvo
prostredníctvom rôznorodých aktivít,
ktoré napomáhajú rozvoju a budovaniu
spoločenstva aj individuálneho rastu.
Veď to je aj hlavný dôvod, prečo
existuje – mal by vyzývať a dopomôcť
študentom*tkám teológie, diakonie a
učiteľstva k tomu, aby sa odvážili
publikovať, a tak na verejnosti
prezentovať svoje práce, myšlienky –
svoje nadanie. Tak neváhaj, príď a zaži
to s nami! 



Duchovné poradenstvo
..nielen pre študentov..

EBF UK je tu pre Vás. Teológia
pre nás nie je prácou, ale
povolaním. V živote sa niekedy
stretávame s neželanými
okolnosťami, ktoré nás vyvedú z
miery, pri ktorých strácame
pôdu pod nohami a s úzkosťou
a zatajeným dychom sledujeme
nekontrolovateľný vývoj.
Navonok možno odmietame
útechu, ale vnútorne po nej
prahneme. Sila ľudstva tkvie vo
vzájomnej pomoci. Nemusíte byť
evanjelikom*čkou, ak nás chcete
osloviť, nemusíte byť ani
veriaci*ou, aby sme našli
porozumenie. Umenie života sa
rozvíja v pomoci iným. Ak
potrebujete radosť, zdieľať svoju
úzkosť, EBF UK je tu pre Vás.                                                                                           
Maroš Nicák

Sila ľudstva tkvie vo vzájomnej pomoci. 

*
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