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       Bratislava-Banská Bystrica, 15. októbra 2017 
 
 
T. 
Vedecká rada EBF UK 
Kancelária dekana 
Bartókova 8 
811 02 Bratislava 1 
 
Vec: Doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. - inauguračný posudok 
 
Doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.,  ktorý sa uchádza o vymenúvacie konanie, je v súčasnosti 

pracovníkom Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobí na 

Katedre systematickej teológie. Po štúdiách na gymnáziu v Senici, ktoré absolvoval  v roku 1992 

s maturitou, pokračoval na domácej Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, kde v 

roku 1998 získal titul Mgr. Podľa zaužívaného zvyku bol po absolvovaní teológie ordinovaný za 

kňaza Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a pôsobil ako vojenský duchovný na Úrade 

vojenských duchovných pri MO SR v Bratislave (1998-1999). Potom si v rokoch 1999-2004 

svoje vedomosti prehlboval aj na Teologickej fakulte na Eberhard-Karls-Universität v Tübingene, 

kde dosiahol vedecko-akademický titul Dr. theol. (PhD.). Po návrate zo zahraničných štúdií 

nástupil do kazateľskej služby ako zborový farár ECAV vo Svätom Jure (2004-2011).  

 Jeho dobrá teologická erudovanosť ho predestinovala k tomu, aby v roku 2004 bol 

pozvaný na miesto odborného asistenta na Katedre systematickej teológie EBF UK v Bratislave. 

Svojou odbornosťou a húževnatosťou dosahoval pekný akademický rast, čo mohol prezentovať 

vo svojich prednáškach a seminároch z oblasti  dogmatiky,  etiky a evanjelickej teológie. Jeho 

vedecký výskum a cenné publikačné výstupy ho uspôsobili k tomu, aby sa v roku 2014 úspešne  

habilitoval v odbore 2.1.14 evanjelická teológia na domácej Evanjelickej bohosloveckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho odborné kvality, kybernetické schopnosti ako aj dobré 

osobné povahové vlastnosti stali sa zrejmými pred celou akademickou obcou, takže bol zvolený 

za člena vedeckej rady EBF UK a následne v roku 2014 bol poctený aj funkciou dekana 

teologickej fakulty. V akademickom roku 2016/2017 požiadal o zahájenie vymenúvacieho 

konania za účelom získania hodnosti profesora v odbore 2.1.14 evanjelická teológia. 

 Tento pekný a úspešný akademický rast mohol byť uspôsobený aj vďaka tomu, že doc. 

Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., na túto akademickú dráhu sa húževnato a cieľavedome 

pripravoval. Už v prípravných fázach a potom aj počas svojej ďalšej aktívnej akademickej 

činnosti získal rôzne štipendiá, ktorými boli umožnené jeho zahraničné pobyty a stáže. Tak 
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mohol svoje vedomosti a odbornú prípravu prehĺbovať v Nemecku (Tübingen: 1993-1995, 

Regensburg: 2013.2016, Mainz: 2015.2016, Göttingen: 2016), v Nórsku (Oslo: 1997), v Amerike 

(St. Paul: 1996, St. Luis: 2001) a najnovšie aj v Poľsku (Warsawa, 2017). Tieto bohaté skúsenosti 

nesmierne výdatne obohatili spektrum poznania nášho inauguranta a inšpiratívne utvárali aj 

charakter jeho výskumu a pedagogickej činnosti.          

 Tzv. odbornú špecializáciu doc. Mgr. Ľubomír Batku, Dr. theol., môžeme spoľahlivo 

posúdiť z troch hľadisiek: 1. Sú to jednak jeho akademické prednášky, semináre, cvičenia, 

doktorandské kurzy a tématiky vedených písomných prác. 2. Tento vedecký charakter dotvárajú 

prednášky na rôznych akademických i cirkevných konferenciách a fórach. 3. No najdôležitejšou 

súčasťou prejavu autora sú vedecké články v domácich a zahraničmých odborných časopisoch, 

zbierkach a monografiách, kde sa plne odhaľuje vysoká odborná špecializácia inauguranta, ktorú 

si dôsledne cenia aj tí domáci a zahraniční autori, ktorí si jeho diela a výsledky výskumu všímajú, 

citujú a na jeho poznatky reflektujú. Tak je badateľné, že spektrom jeho záujmu je dogmatika a 

etika. Aj v tejto oblasti sa užšie špecializoval na výskum dejín dogiem, teológiu Symbolických 

kníh a eschatológiu, pričom v oblasti etiky sa venuje problematike sexuálnej etiky, bioetiky, 

filozofickej etiky a teologickej etiky. Svojráznou charakteristikou jeho vedeckého myslenia je 

reformačná teológia, ktorá sa opiera zvlášť o štúdium a dnešnú interpretáciu významného 

nemeckého reformátora Martina Luthera, ktorého teologická a cirkevná činnosť značne 

poznamenala dejiny cirkvi, ako sa na to rozpomíname aj v tomto roku, tj. na 500. výročie 

reformácie (1517). V tomto zmysle sa dostáva do spektra výskumu aj Lutherova teologická škola 

v interpretácii Filipa Melanchtona, ako aj dalšie témy reformačného dedičstva (hermeneutika, 

kristológia, evanjelická spiritualita, ekumenizmus atď.). Z výskumu týchto tém a oblastí sa 

zrodili aj hodnotné publikácie a výsledky výskumu sa dostali na verejnosť nielen cirkevnú, ale aj 

spoločenskú (Vyhlásenia o manželstve a rodine). Toto celé teologické pozadie a požiadavka 

seriózneho ekumenického dialogu sa dobre uplatňuje nielen vo vedeckom, ale aj v praktickom 

prístupe inauguranta, ako sa o to snaží aj v utváraní teológie v súčasnom interdisciplinárnom 

diskurze. Vďaka aj týmto snahám bol zvolený za riadneho člena Etickej komisie pri Ministerstve 

zdravotníctva SR (2005-2013), ktorého členstvo sa opäť obnovilo od roku 2017. Za nemalý 

úspech sa považuje aj jeho zvolenie za člena predsedníctva Národnej etickej komisie pri MZ SR. 

 Spolupráca so zahraničnými odborníkmi je deklarovaná v diele inauguranta taktiež 

bohato, ako to vidieť aj z jeho účasti na zahraničných konferenciách a sympóziách, na ktorých sa 

aktívne podieľal. Iste stojí za zmienku uviesť aspoň tie najdôležitejšie aktivity: jeho pôsobenie v 

pracovnej skupine Svetového luteránskeho zväzu (2013-2015), kde sa odborne venovalo téme 

„Lutheran Hermeneutics“ (Eisenach, Chicago, Aarhus). Podobne bol účastníkom teologických 

dišpút na významnom evanjelickom dianí v rámci svetovej organizácie Luther Kongres (2002-

2017: Kodaň, Porto Alegre, Helsinki, Wittenberg), kde jeho členstvo naďalej trvá. Ako 

významné sa cení aj jeho dlhodobé členstvo vo vysoko odbornej teologicko-vedeckej organizácii 

Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (od r. 2005), ktorého členom je mimochodom aj 
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oponent a tak môže osobne potvrdiť inaugurantov prínos, napr. pri jeho účasti na kongresoch v 

Berlíne, Viedni a Zürichu. Práve pod vedením dekana Batku sa do tohoto procesu významne 

zapojila aj Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, ktorá v roku 2013 bola miestom vedeckej 

konferencie Säkularität und Autorität der Schrift tejto organizácie. Úspešne mobilizovala tak 

významných vedeckých pracovníkov teologických fakúlt nielen Západnej Európy (napr. Berlin, 

Zürich atď.), ale aj tých v stredoeurópskom a východoeurópskom priestore (Praha, Bratislava, 

Banská Bystrica, Budapešť, Debrecin atď.). Samozrejme, okrem uvedených účastí na 

konferenciách eviduje množstvo iných významných konferenčných a sympózijných aktivít, 

zvlášť zahraničných: v období rokov 2002-2016 spolu 21 prednáškových účastí a 14 ostatných. 

Štatistika domácich konferenčných aktivít: 22, okrem hojnej účasti na doškolovacích kurzoch a 

iných odborných cirkevných fórach, kde mohol doc. Batko prezentovať tie najlepšie výsledky 

svojej výskumnej a akademickej práce. Inaugurant je taktiež činný v členstvách vo vedeckých 

radách a spoločnostiach (napr. Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Slavic Heritage 

Institute, KEK - Konferencia európskych cirkví, atď.), v odborných komisiách a vedeckých 

radách (napr. Vedecká rada UK v Bratislave), a je členom aj vo viacerých redakčných radách 

vedeckých časopisov a vydavateľstiev (napr. Berliner Theologische Zeitschrift, Lutherjahrbuch).  

 Taktiež literárna činnosť, ktorá dobre mapuje odborný výskum inauguranta, spoľahlivo 

prezrádza, v ktorej oblasti teologických vied a na akej vedeckej úrovni je odborne činný. Tu 

možno taktiež s uspokojením konštatovať, že teologické dielo doc. Batku je hodnotné a v 

širokom vedeckom i akademickom priestore vážené. Registruje 3 vedecké monografie (AAA) 

vydané v renomovaných zahraničných vydavateľstvách, 1 monografiu (AAB) vydanú na 

Slovensku, ako aj 5 kapitol v zahraničných vedeckých monografiách (ABC) a mnoho ďalších 

hodnotných prác vydaných doma a v zahraničí, v celkovom počte 104, medzi ktorými je aj 

publikácia hodnoty SCOPUS (2). Táto chvályhodná produktivita a vedecká úspešnosť sa 

odzrkadľuje aj v 56 odkazoch a citáciách na jeho práce, medzi ktorými eviduje aj 3 veľmi 

významné citačné indexy.  

 V domácom prostredí sa úspešne aktivizoval aj na riešení vedeckých grantov domácej 

univerzity (Grant UK), ako aj grantov ITMS, VEGA a APVV, kde bol vedúcim výskumného 

projektu (2), alebo aj ako spoluriešiteľ (2). Zvlášť posledný grant získaný pre EBF UK v celkovej 

výške 121.726,- Eur na projekt „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a 

dialógu kultúr“ bol významný pre svoju interdisciplinaritu, keď dokázal spojiť viacero katedier a 

akademicko-výskumných pracovísk fakulty v záujme spoločného výskumu pestrosti perspektív 

nazerania na identitu v čase stretu a dialógu kultúr počas dejín, ako sme toho svedkami aj dnes 

pod tlakom dnešného pohybu národov.   

 Ako naslovovzatý odborník v odbore dogmatika a etika pôsobi(l) aj ako vedúci 

doktorandských prác. Toho času eviduje absolventa PhD. štúdia, druhý doktorand je po 

dizertačnej skúške. Ďalších dvoch doktorandov zo zahraničia (Rumunsko, Brazília) vedie s 

predpokladaným ukončením štúdia v roku 2018 a 2020. Popri tom už ako docent bol ako 
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konzultant aj odborným poradcom v postavení školiteľ-špecialista pri PhD-štúdiu jednej 

doktorandke domácej a jednej zo zahraničia. Témy doktorandských prác a poradných konzultácií 

sa týkaju samozrejme dogmatiky a etiky. V tomto spektre vedeckého záujmu organizoval aj 

semináre a konferencie, ako aj zahraničné cesty so študentami PhD., pri ktorých navštívili 

partnerské teologické fakulty a ich knižnice, a študenti mali možnosť sa aj osobne stretnúť s 

významnými osobnosťami vedeckého teologického sveta. To všetko odhaľuje skutočnosť, že 

inaugurant doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., na domácej teologickej fakulte jasne a 

ciaľavedome generuje vedeckú školu, ktorej je hlavným predstaviteľom a v ktorej začínajú 

aktívne pracovať už aj jeho doktorandi a ostatní spolupracovníci z fakulty a aj z vonkajšieho 

domáceho i zahraničného akademického prostredia.  

 

S uspokojením môžem teda záverom konštatovať, že v zmysle zákona o vysokých školách (§ 
76. Zákona č. 131/2002 v znení nesk. predp.,) inaugurant dostatočne spĺňa zákonom 
stanovené požadované kritériá na vymenovanie za profesora v odbore 2.1.14 evanjelická 
teológia, ba ich aj prevyšuje. Preto na základe uvedeného navrhujem, aby vymenúvacie 
konanie za profesora bolo úspešne zavŕšené a uchádzačovi doc. Mgr. Ľubomírovi Batkovi, 
Dr. theol. bol za jeho významné doterajšie vedecké a pedagogické dielo udelený vedecko-
pedagogický titul „profesor“ (prof.) v odbore 2.1.14 evanjelická teológia. 

 

 
 
     Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




