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Vec:  

Doc. Ľubomír Batka, Dr. theol., 

stanovisko k podkladom priloženým k žiadosti o vymenúvacie konanie 

 

 

 Honorabilis pán prodekan! 

 

 Podpísaní členovia vymenúvacej komisie zo dňa 6. júla 2017, č. j. 246 – 249/ 2017 

týmto podávame toto stanovisko k podkladom uchádzača o vymenúvacie konanie doc. 

Ľubomíra Batku, Dr. theol. 

 

 Konštatujeme, že na základe príslušných ustanovení Zákona č. 131/2002 o vysokých 

školách (§ 12 ods. 1 písm. e) zákona) ako aj Vyhlášky č. 6/2005 Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor, ďalej v súlade so Zásadami habilitačného konania 

o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského 

v Bratislave v znení dodatku č. 1 (vnútorný predpis č. 7/2014 zo dňa 19. 3. 2014) 

a Rámcovými kritériami na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 

v Bratislave (vnútorný predpis č. 3/ 2014 zo dňa 3. februára 2014) a Kritériami Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zo dňa 14. 

februára 2014 s nadobudnutím účinnosti dňom schválenia vo Vedeckej rade Univerzity 

Komenského dňa 3. marca 2014 (ďalej Kritériá), uchádzač odovzdal podľa čl. 11 Vnútorného 

predpisu Univerzity Komenského č. 7/2014 spolu so žiadosťou o vymenúvacie konanie 

nasledujúce prílohy: 

a) profesijný životopis, 

b) osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, 

c) osvedčenú kópiu dekrétu o udelení titulu docent 

d) prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov, 

e) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v danom odbore 

s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy publikácií a citácií, 

s vyznačením troch až piatich najvýznamnejších prác a ohlasov (odovzdané aj 

na elektronickom médiu), 

f) správa o vyriešených vedecko-výskumných úlohách a projektoch, 

g) prehľad účasti na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch, 

vrátane členstva vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých 

a odborných časopisov, 
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h) stručná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, 

i) súbor všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých a 

odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov (reprinty alebo kópie 

s vyznačenými bibliografickými údajmi, prípadne faximile titulného listu 

s vyznačenými vydavateľskými údajmi) 

j) najvýznamnejšie vedecké a odborné práce, učebnice, 

k) doklady o vlastnej vedeckej škole. 

 
 Okrem vyššie uvedených príloh dodal uchádzač v zmysle príslušných predpisov ešte 

nasledovné prílohy: 

a) zoznam piatich zahraničných odborníkov pre posúdenie odbornej úrovne uchádzača, 

b) zoznam publikovaných vedeckých a odborných prác v anglickom jazyku určených pre 

zaslanie zahraničným posudzovateľom, 

c) súbor najvýznamnejších vedeckých prác a separátov v anglickom jazyku 

dokumentujúcich vedecké dielo uchádzača určených na zaslanie zahraničným 

posudzovateľom (odovzdané aj na elektronickom médiu). 

 

Po preskúmaní a kontrole predloženého materiálu vymenúvacia komisia konštatuje, že 

uchádzač predložil všetky písomné náležitosti v súlade s vyššie uvedenými predpismi. 

 

 Komisia ďalej skúmala, akým spôsobom uchádzač splnil Kritéria EBF UK 

v Bratislave: 

1. Komisia podľa čl. 1 ods. (2) konštatuje, že uchádzač získal titul docent (doc.) 

po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v roku 15. mája 2014 v odbore 

evanjelická teológia (2. 1. 14). 

2. Komisia konštatuje, že podľa čl. 1 ods. (4) písmeno d) uchádzač predložil kompletný 

zoznam svojej doterajšej pedagogickej činnosti a jej výsledkov (príloha d) formou 

správy, z ktorej vyplýva, že menovaný pôsobí na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 

na Katedre systematickej teológie vedecky a pedagogicky: od r. 2006 ako odborný 

asistent a od 15. mája 2014 ako docent na funkčnom mieste odborného asistenta, čiže 

má odpracovaných 11 rokov nepretržitej pedagogickej praxe, z ktorých vyše troch 

rokov pôsobí s titulom docent, čím spĺňa požiadavky stanovené v čl. 3, odsek (2) 

Kritérií. 

3. Komisia konštatuje, že v zmysle článku 1. ods. (4) písmeno e) uchádzač ovplyvnil 

vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy ktorá nadväzuje na jeho 

publikované vedecké práce. V priebehu pôsobenia uchádzača na Katedre 

systematickej teológie EBF UK v Bratislave (2014 – 2017) vyškolil jednu študentku 

doktorandského štúdia (PhD.), ktorá ukončila štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej 

práce (A. Biela), a jedna študentka sa nachádza v záverečnej fáze doktorandského 

štúdia, po úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky (E. Guldanová – pozri prílohu k). 

Uchádzač školí toho času ďalších dvoch doktorandov. 

V rámci svojej vedeckej školy uchádzač sprostredkúva študentom doktorandského 

štúdia výsledky a súčasný stav výskumu z oblasti dogmatiky (teologická antropológia, 

autorita Písma) a etiky. Témy prác majú rozmer aktuálnosti a doktorandom ponúkajú 

možnosť vstúpiť do interdisciplnárnej diskusie. Ide o budovanie školy mladej 

generácie, ktorá je metodologicky schopná samostatne pracovať s Lutherovými 

dielami: Čítať a prekladať z pôvodiny, pochopiť podstatu Lutherových myšlienok 

a preniesť ich do súčasného kontextu. Pri doktorandoch podporuje systematicko-

teologický spôsob myslenia. Témy prác koncipuje tak, aby doktorandom umožnil 

dialóg s inými vednými oblasťami (antropológia, ekuména, rodové štúdiá, etika). 
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Doktorandov vedie k schopnosti napísať, finalizovať a vydať vedecký text v knižnej 

podobe. Priamym ovocím intenzívneho vedenia doktorandov sú preklady diel Martina 

Luthera do slovenčiny a teologické a historické komentáre k týmto spisom. Adriána 

Biela je autorkou prekladu Lutherových 95 výpovedí z latinčiny a spoluautorkou 

rovnomennej knihy. Doktorand Pavel-Andrei Prihracki vypracoval preklad Lutherovej 

Heidelbergskej dišputy z latinčiny. Vypracoval historický a teologický úvod. Kniha 

vyšla v roku 2017.  

4. Komisia konštatuje, že v zmysle čl. 1 ods. (4) písmeno f) je uchádzač je v danom 

študijnom odbore uznávanou osobnosťou a jeho vedecké práce dosiahli aj 

medzinárodné uznanie. Komisia zvlášť oceňuje publikovanie vedeckej monografie 

uchádzača v renomovanom zahraničnom vydavateľstve Oxford University Press 

s názvom The Oxford Handbook of Martin Luther's Theology (2014) ako aj kapitolu 

v uvedenej knihe s názvom Luther's Teaching on Sin and Evil, s. 233-253 [1,07 AH] - 

ISBN 978-0-19-960470-8. 

Komisia taktiež zvlášť oceňuje uchádzačovu publikáciu Peccatum radicale : eine 

Studie zu Luthers Erbsündenverständnis in Psalm 51. - Frankfurt am Main : Peter 

Lang, 2007. - 279 s. - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 23, Theologie ; Bd. 

847), ISBN 978-3-631-56228-4, ktorá má zatiaľ dva domáce ohlasy a sedem 

zahraničných ohlasov. 

V tejto súvislosti komisia vyzdvihuje aj pôsobenie uchádzača v Etickej komisii 

Ministerstva zdravotníctva SR v období rokov 2005 – 2013 a od roku 2017. 

5. Komisia konštatuje, že uchádzač v zmysle čl. 2 príslušného predpisu preukázal 

pedagogickú spôsobilosť v študijnom odbore „Evanjelická teológia“, v ktorom sa 

uchádza o inauguráciu. Z predloženého prehľadu pedagogickej činnosti (príloha d) 

vyplýva, že uchádzač vykonával prednáškovú činnosť, viedol semináre a cvičenia, 

realizoval výchovu doktorandov, hodnotil študentov vrátane skúšania na štátnych 

skúškach, viedol a oponoval záverečné práce, dával konzultácie a tvoril študijnú 

literatúru. Komisia po preskúmaní predložených podkladov uchádzača konštatuje, že 

pedagogická prax svojou obsahovou náplňou, rozsahom a kvalitou zodpovedá v plnom 

rozsahu článkom 2 a 3 Kritérií.  

6. Komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa podmienky podľa čl. 4 odsek 2. a čl. 5, 6 a 7 

Kritérií. Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti na základe výpisu z databázy 

UK v Bratislave vyplýva, že uchádzač publikoval 50 vedeckých prác (požaduje sa 40), 

z toho troch publikácií kategórie A v súlade s Kritériami AK KHKV (požadujú sa tri), 

2 vysokoškolské skriptá (požaduje sa jedna učebnica alebo dva učebné texty, resp. 

skriptá), vykonáva výskumnú činnosť, publikovanie jej výsledkov, na ktoré získal 

doposiaľ spolu 56 ohlasov (požaduje sa 30).  

Kompletný zoznam publikačnej činnosti a ohlasov, vrátane ich kategorizácie, bol 

skontrolovaný Oddelením vedy a výskumu UK v Bratislave a je súčasťou prílohy e). 

Uchádzač predložil aj správu o vykonávaní vedecko-výskumnej činnosti, ako 

aj o vyriešených vedecko-výskumných úlohách a projektoch. Komisia konštatuje, že 

uchádzač sa doposiaľ podieľal na troch vedeckých domácich projektoch, pričom ďalší 

jeden je v štádiu realizácie (prílohy f a h). Uchádzať tiež dokladoval, ako je uvedené 

už v bode 3 tejto správy, vedeckú školu, konkrétne vyškolil jednu doktorandku a 

a ďalšia doktorandka je po absolvovaní dizertačnej skúšky. Uchádzač školí toho času 

ďalších dvoch doktorandov (príloha  k). 

7. Uchádzač predložil prehľad účasti na domácich a zahraničných prednáškových 

a pracovných pobytoch, vrátane členstva vo vedeckých organizáciách, redakčných 

radách vedeckých a odborných časopisov (príloha g). Komisia zvlášť oceňuje vedecké 
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a odborné podujatia, vrátane prednáškových pobytov, ktoré boli hradené pozývateľom 

s vyžiadanými prednáškami, konkrétne prednáškové pobyty s vyžiadanými 

prednáškami v rámci International Hermeneutics Conference organizované Svetovým 

luteránskym zväzom a to: 4th International Hermeneutics Conference  v Aarhuse  2015 

Citizenship in Paul’s Theology s publikovaným príspevkom v AFC06 Batka, Ľubomír 

[UKOEBST] (100%) : Paul on Citizenship : Pauline Hermeneutics in Philippians 1:27 

and 3:20. In: Pauline Hermeneutics: Exploring the "Power of the Gospel". - Leipzig : 

Evangelische Verlangsanstalt, 2016. - S. 99-113. - ISBN 978-3-374-04342-7. Ďalej 3rd 

International Hermeneutics Conference v Chicagu v roku 2014 a 2nd International 

Hermeneutics Conference v Eisenachu, v roku 2013, The systematic-theological focus 

of Luther’s interpretation  of the first 22 Psalms in 1519/1521 and 1530 

s publikovaným príspevkom: AFC04 Batka, Ľubomír [UKOEBST] (100%) : Theology 

of the Word in "Operationes in Psalmos" (1519-1521) In: Singing the Songs of the 

Lord in Foreign Lands : Psalms in Contemporary Lutheran Interpretation. Leipzig: 

Evangelische Verlangsanstalt, 2014. - S. 213-230 [1,07 AH]. - ISBN 978-3-374-

03773-5. 

Komisia konštatuje, že všetky tieto aktivity preukazujú odbornú spôsobilosť 

uchádzača v súlade s vyššie uvedenými Kritériami. 

 

8. Komisia po preskúmaní rozsahu pedagogickej a vedeckej práce uchádzača konštatuje, 

že uchádzač spĺňa požadované kritériá a vo viacerých ukazovateľoch ich prekračuje. 

 

 Po preskúmaní predložených dokladov komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa 

požiadavky na dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu „profesor“, pričom vo 

viacerých kategóriách požadované kritériá prekračuje. Komisia preto navrhuje 

prodekanovi poverenému vedením vymenúvacieho konania a predsedovi Vedeckej rady 

EBF UK v Bratislave, aby na základe tohto konštatovania v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho 

konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave zo dňa 19. 3. 2014, 

predložili toto stanovisko Vedeckej rade EBF UK v Bratislave k ďalšiemu konaniu.  

 

 

 

 

prof. ThDr. Juraj Bándy    prof. ThDr. Jan Štefan 

predseda komisie     člen vymenúvacej komisie 

 

 

 

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.   prof. ThDr. Dušan Ondrejovič 

člen vymenúvacej komisie    člen vymenúvacej komisie 

 


