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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Dátum a miesto narodenia 23. januára 1974, Košice

Vysokoškolské vzdelanie  
a ďalší akademický rast

2014 - Stipendium Palatinum - Gastwissenschaftler na Institut für Europäische 
Geschichte in Mainz, SRN 
2014 -  habilitácia na EBF UK - titul doc.  
2013 - Výskumný pobyt Institut für ev. Theologie, Universität Regensburg, SRN 
2004 - Evanjelická bohoslovecká fakulta na Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, 
SRN.  
Dosiahnutý vedecký titul: „Dr. theol.“ (PhD.) 
1998 - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave. 
Štátna skúška a dosiahnutý akademický titul: „Mgr.“ 
1998 - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. 
Štátna skúška v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špec.: 
náboženská výchova.

Priebeh zamestnaní Od 2011 Dekan EBF UK v Bratislave. 
Od 2004 Odborný asistent na Katedre systematickej teológie EBF UK v 
Bratislave.  
2004-2011 kaplán a zborový farár vo Sv. Jure, ECAV na Slovensku 
2002-2003 Hosťujúci asistent na Katedre náboženstva a filozofie na Roanoke 
College, Salem, USA.

Priebeh pedagogickej činnosti Dogmatika I (2006-2014),  
Dogmatika II (2006-2014),  
Teológia Symbolických kníh (2006-2014),  
Dejiny dogiem (2006-2011),  
Úvod do Systematickej teológie (2010),  
Semináre LZ/SZ (2006-2014) (dogmatika a etika)

Odborné zameranie Evanjelická teologická náuka,  
Lutherova teológia,  
Etika, obzvlášť bioetika. 
Od 2005-2013 Riadny člen Etickej komisie pri Ministerstve zdravotníctva SR

Publikačná činnosť  Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 108): 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách (2) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách (2) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (4) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (7) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (5) 
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (4) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (2) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (23) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných 
aj nekonferenčných) (2) 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (1) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (2) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (6) 
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v 
časopisoch, zborníkoch (3) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (2) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (28)

Ohlasy na vedeckú prácu  Štatistika ohlasov (22): 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch (4) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
(17) 
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)
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