
Tézy volebného programu       doc. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

Prísnosť k sebe – férovosť voči ľuďom – lojalita voči fakulte 

S týmto heslom som vstupoval do kandidatúry na funkciu dekana EBF UK v Bratislave v roku 

2011. Keď vstupujem do druhej kandidatúry po 4 rokoch svoje heslo nemením. Nemením ho preto, 

lebo si myslím, že som sa mu nespreneveril. Naopak, som presvedčený, že som ho naplnil. 

Práci pre fakultu som venoval veľa času nad rámec pracovnej doby. Zastával som záujmy fakulty na 

pôde Univerzity Komenského, na Synode ECAV na Slovensku i pri rozhodnutiach vo Vedení EBF 

UK. Počas môjho 4 ročného mandátu som sa podľa najlepšieho vedomia a svedomia snažil konať 

feróvo a spravodlivo voči ľuďom na fakulte. Pokiaľ bolo možné, dobré výkony boli odmeňované. 

Ak bolo treba, povedal som aj prísne slovo a prijal i nepríjemné rozhodnutie. Pracoval som i na 

svojom akademickom a odbornom raste a nepoľavoval som v mojich osobných predsavzatiach. 

Dosiahnuté úspechy sú výsledkom práce širokého okruhu spolupracovníkov: kolegov prodekanov, 

pedagógov a pracovníkov na technicko- hospodárskom úseku. 

Spomedzi dosiahnutých výsledkov uvediem najdôležitejšie: 

- Komplexná akreditácia: príprava a realizácia komplexnej akreditácie, úprava kurikula, podanie 

anglickej mutácie programu EVT v druhom a treťom stupni vzdelávania. 

- Zvýšenie výkonu vo vede: napriek klesajúcemu hodnoteniu v hodnotení ARRA možno zvýšenie 

výkonu vo vedeckej činnosti fakulty považovať za fakt. Rast v objeme finančných prostriedkov z 

grantov a zahraničných grantov. 

- Zahraničie: zvýšený záujem zahraničných pedagógov o pobyt na EBF UK, Sympózium 

Wissenschaftlicher Gesellschaft für Theologie, série hosťovských prednášok a významnými 

hosťami zo zahraničia i zo Slovenska svedčia o rastúcej medzinárodnej akceptácii fakulty. 

Udelenia Zlatej medaily UK a pamätnej medaily UK pre zahraničných partnerov, pravidelné 

návštevy ETF UK v Prahe a Luteránskej Univerzity v Budapešti, kontakty z Teologickej 

Akadémie vo Varšave, väčší počet Erasmus zmlúv.  

- Knižnica: vybudovanie študovne v knižnici, úprava priestorov, pravidelné akvizície kníh cez 

granty a dary, stabilný a profesionálny team. 

- Zodpovedné hospodárenie: pri nápočte štátnej dotácie klesal schodok v dotácii zo 70 630 

(2011), na 49 565 (2012), 13 760 (2013) a napokon plusová hodnota 1030 Eur v roku 2014. 

Zvyšovanie príjmov v podnikateľskej oblasti. 



- Prestavba technicko-hospodárskeho úseku: zníženie finančných nákladov a zvýšenie 

efektivity. Zastupiteľnosť vo viacerých rovinách THP úseku, zabezpečenie lepšieho a 

hospodárnejšieho nakladania s majetkom pri správe budovy fakulty a Teologického domova.  

- Správa budovy: opravy v priestoroch fakulty, zateplenie TD, vymaľovanie TD, nové zariadenie 

kuchyniek TD, úprava okolia, výsadba zelene, kvetov a stromov. Generálna rekonštrukcia 

jedálne a kuchyne na fakulte. Budovanie kultúrneho zázemia na fakulte. Oprava a revitalizácia 

bytov a apartmánov. 

- Propagácia fakulty: pozitívna prezentácia fakulty v médiách ako dobrej pre štúdium a život 

mladých ľudí, pravidelné správy o dianí v tlači, cielená propagácia štúdia rôznymi formami, 

propagačné letáky, plagáty, bannery, logo fakulty, tričká, darčekové predmety. 

- Študentský život na fakulte: katedrové výlety, lyžiarsky kurz, spoločné brigády. Podpora 

akademickému speváckemu zboru ICHTHYS, Hurbanovmu spolku a zvlášť časopisu 

Evanjelický teológ. 

  

Program do ďalšieho obdobia: KONTINUITA v projektoch a začatom smerovaní a KVALITA 

vedeckej práce.  

- Internacionalizácia: od udelenia práv po novej akreditácii začať výučbu v doktorandskom a 

magisterskom štúdiu v anglickom jazyku so zámerom vzdelávania zahraničných študentov.  

- Rozvoj vedeckých grantov zo zahraničím: EBF UK by sa mala zapojiť do riešenia minimálne 

jedného veľkého zahraničného grantu s teologickými fakultami z Nemecka. Okrem toho neďalej 

posilňovať spoluprácu s teologickými fakultami v stredoeurópskom regióne. 

- Zvyšovanie efektivity a výkonu na pedagogických pracovných miestach. Nastavenie 

mechanizmu odmeňovania na základe výkonu.  

- Správa budovy: doriešenie nájomnej zmluvy s ECAV na Slovensku. Úprava TD (dokončenie 

vymaľovania) a rekonštrukcia priestorov fakulty. Oprava študentského Rádia LOGOS.  

- Veda a akademický život: podporovať rozvoj pedagógov smerom k novým inauguračným a 

habilitačným konaniam. Prípravy akreditácie nového študijného programu. Zapojenie fakulty do 

programu celoživotného vzdelávania Evanjelickej akadémie na pôde ECAV na Slovensku. Ďalší 

rozvoj knižnice. 

- Jubileum reformácie: fakulta bude gestorom vedeckých prác spojených s oslavami 500. výročia 

reformácie. 

- Budovanie spolupatričnosti a jednoty fakultného tímu: spoločné výjazdové zasadnutie 

kolégia pedagógov a doktorandov.


