
Oponentský posudok na doterajšiu pedagogickú činnosť a vedecké dielo doc. 

Lubomíra Batku, Dr. theol., potrebný k žiadosti o vymenúvacie konanie za 

profesora v študijnom odbore 2.1.14. evanjelická teológia 

 

 

Pán docent Ľubomír Batka, Dr. theol., je príslušníkom generácie, ktorá študovala po 

novembrovom prevrate. Ako taký dokázal využiť možností, ktoré ponúkala nová 

doba, takže sa svojím štúdiom na slovenských ako aj zahraničných fakultách dokázal 

v pomerne mladom veku vypracovať na medzinárodne známeho a rešpektovaného 

odborníka a stať sa zrelou pedagogickou osobnosťou, vychovávajúcou novú 

generáciu evanjelických teológov a teologičiek. Jeho význam sa neobmedzuje iba na 

akademickú sféru, ale jeho aktivity sú prínosom aj. pre život cirkvi a spoločnosti. 

 

 

Kvalifikačné predpoklady pre vymenovanie za profesora 

 

Kandidát získal v roku 1998 magisterský titul  na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave a r. 2004 titul Dr. theol. (ekvivalent PhD.) na 

Evanjelickej bohosloveckej fakulte pri Eberhard-Karls-Universität v Tübingen.  Od 

roku 2004 pôsobil ako odborný asistent na Katedre systematickej teológie EBF UK v 

Bratislave, kde je aj od r. 2011 dekanom. Habilitoval sa r. 2014 tamtiež.  

Kvalifikačné akademické predpoklady teda spľňa. 

Ako luteránský teológ je kvalifikovaný aj po cirkevnej stránke. K cirkevnej službe v 

ECAV na Slovensku bol ordinovaný r. 1998, v r.  1998 - 1999 pôsobil  ako vojenský 

duchovný na Úrade vojenských duchovných pri MO SR v Bratislave, v r.  2004 - 

2011 ako zborový kaplán a farár vo Svätom Jure.   

 

Vedecký prínos   

 

Vedecký prínos pána docenta  vidím v prepájaní reformačnej teológie  s problémami 

súčasnej evanjelickej teológie (hermeneutika, kristológia, autorita Písma, 

ekumenizmus) a evanjelickej cirkvi (teológia služieb Božích, duchovný úrad, 

evanjelická spiritualita) a spoločnosti (bioetika, teológia ako veda, prirodzený zákon, 

Zlaté etické pravidlo). 

Kandidátova vedecká teologická práca sa orientuje na slovenský, nemecký 

a americký kontext, menovaný je členom Wissenschaftlicher Gesellschaft für 

Theologie a spolupracuje s kolegy v Nemecku, Škandinávii a USA. V rokoch 2014 

a 2015  obdržal prestížne Stipendium Palatinum od inštitútu Leibnitz Institut für 



europäische Theologie v Mohuči. Odbornú erudíciu kandidáta dokladajú aj. riešené 

granty a ich výstupy. 

Takmer polovica ohlasov na jeho práce vyšla v zahraničných publikáciách a takmer 

polovica jeho vedeckých prác bola vydaná v zahraničí.  V spolupráci s prof. 

Robertom Kolbom a prof. Irene Dingel bol editorom publikácie The Oxford 

Handbook of Martin Luther’s Theology v Oxford University Press (2014). Jeho 

príspevok je aj v renomovanej publikácii The Oxford Encyclopedia of Martin Luther 

(2017). Kandidát bol pozvaný viesť 13. medzinárodný seminár Svetového 

luteránskeho zväzu vo Wittenbergu s názvom Church and responsibility for the 

World v marci 2016 a od roku 2002 sa zúčastňuje svetových kongresov k teológii 

Martina Luthera (Internationaler Kongress für Lutherforschung) v Kodani (2002), 

Porto Alegre (2007), Helsinki (2011). Bol  pozvaný pracovať na medzinárodnej 

hermeneutickej konzultácii na úrovni SLZ v roku 2013 v Eisenachu, 2014 v Chicagu  

a v roku 2015 v Aarhuse.  Venuje sa aj  bioetike z pohľadu evanjelickej teológie. 

Jeho práca v Etickej komisii Ministerstva zdravotníctva SR od roku 2005 v dvoch 

funkčných obdobiach do roku 2013, a opätovne od roku 2017  otvára priestor na to, 

aby evanjelická teológia bola súčasťou odbornej a vedeckej diskusie k aktuálnym 

problémom bioetiky a biomedicíny. Z ohlasov jeho statí je patrný medzinárodný  

význam kandidátovej vedeckej činnosti. O ňom svedčí aj. členstvo v zahraničných 

komisiach a redakciach, ako aj. posudky, ktoré si od neho žiadajú zahraničné 

inštitúcie. 

 

Vedecké predpoklady pre vymenúvanie za profesora teda spľňa vo vysokej miere. 

 

 

Pedagogický prínos  

 

Kandidátova výuka pokrýva systematicko-teologické, teologicko-etické aj. iné 

predmety oboru evanjelická teológia. Výchovou doktorandov zo Slovenska aj iných 

krajín buduje vedeckú školu v medzinárodnom rozsahu. Okrem vedeckých publikácií 

zprístupňuje študentom stav bádania  aj. spracúvaním skrípt a  recenziami 

významných cudzojazyčných diel. Študentom je aj vzorom aplikácie získaných 

znalostí ich popularizáciou v cirkevných časopisoch a  svojou kazateľskou praxou, 

ako aj  vnášaním teologických tém do cirkevného a spoločenského života. Okrem 

domácej alma mater vyučoval ako hosť aj na zahraničných univerzitách. 

 

Pedagogické predpoklady teda spľňa. 

 

 



Záver  

 

Uchádzač o vymenúvacie konanie za profesora vykazuje legislatívou 

predpísané náležitosti. Vo všetkých oblastiach konania spĺňa požadované 

predpoklady a kritériá a v mnohých ich aj prekračuje. Vzdelanie, výučba i 

vedeckovýskumná činnosť sú zamerané na problematiku, ktorá je kompatibilná 

s opisom študijného odboru 2.1.14. evanjelická teológia v Sústave študijných 

odborov Slovenskej republiky vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR 

č. 2090/2002.  Inauguračné materiály poskytujú dostatok informácií na 

posúdenie doterajšieho pedagogického a vedeckého diela. Som presvedčený, 

že vďaka rozsahu a hĺbke teoretických vedomostí, ako aj zásluhou 

osobnostných kvalít je schopný ako vysokoškolský profesor vychovávať 

ďalších pedagogických a vedeckých pracovníkov v oblasti evanjelickej 

teológie.  

 

Menovaný spĺňa všetky podmienky vyžadované na vymenúvacie konanie a 

odporúčam jeho vymenovanie za profesora v študijnom odbore 2.1.14. 

evanjelická teológia. 
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