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Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vydáva po schválení v 

Akademickom senáte Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave (ďalej len „AS EBF UK“) dňa 27. októbra 2015 tento Dodatok č. 2 k Vnútornému 

predpisu EBF UK č. 4/2013 Zásady volieb do Akademického senátu Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Čl. I 

Zásady volieb do AS EBF UK sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1.  Čl. 1.3 znie nasledovne: „Funkcia člena VMK senátu je nezlučiteľná s funkciou 

rektora, prorektora, dekana a s kandidatúrou do akademického senátu. Volebná 

komisia si volí tajným hlasovaním predsedu a podpredsedu z členov komisie na 

svojom prvom zasadnutí.“  

2. Čl. 4.4 znie nasledovne: „V stanovenom termíne volieb má každý volič právo dostaviť 

sa do volebnej miestnosti. Po podpísaní sa do zoznamu voličov dostane volič jeden 

hlasovací lístok pre voľbu do študentskej časti AS EBF UK /AS UK, alebo jeden 

hlasovací lístok pre voľbu do zamestnaneckej časti AS EBF UK / UK potvrdený 

podpisom predsedu volebnej komisie a pečiatkou fakulty a hlasuje osobne. Za spôsob 

platnej úpravy hlasovacieho lístka sa považuje zakrúžkovanie poradového čísla 

kandidáta alebo zakrúžkovanie celého mena a priezviska kandidáta, alebo 

zakrúžkovanie celého mena a priezviska kandidáta aj s jeho poradovým číslom. Volič 

môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, na aký sú vypísané voľby do AS 

EBF UK / AS UK. Hlasovací lístok je neplatný, ak: 

a.) nie je na predpísanom tlačive, 

b.) nie je upravený stanoveným spôsobom, 

c.) ak volič neoznačil ani jedného kandidáta, alebo ak označil viac kandidátov, než má 

byť v danom volebnom okrsku (zamestnaneckom alebo študentskom) zvolených 

do AS EBF UK / AS UK.“  

3. Čl. 4.5 znie nasledovne:  

a.) „Prvého kola sa zúčastňujú všetci kandidáti. K zvoleniu je potrebné umiestniť sa 

počtom platných hlasov v poradí na prvých siedmich miestach (zamestnanecká 

časť), resp. prvých štyroch miestach (študentská časť).“ 

b.) “Ak vo volebnom okrsku (zamestnanecký alebo študentský) získajú viacerí 

kandidáti rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi 

opakovaná voľba, ktorá sa uskutoční do piatich dní od riadnej voľby; za splnenia 

tejto podmienky na jej platnosť nemá vplyv, ak sa uskutoční mimo rozpätia dní, 

v ktorých sa môžu uskutočniť voľby podľa uznesenia AS EBF UK. Dátum 

a termín opakovanej voľby určí  Predsedníctvo AS EBF UK po porade s VMK 

bezodkladne po zverejnení zápisnice z volieb a spoločne so zoznamom kandidátov 

ju zverejní na úradnej výveske a webovom sídle fakulty.  Opakovanej voľby sa 

môžu zúčastniť iba tí kandidáti, ktorí sa zúčastnili volieb a na zvoliteľné miesto 

získali rovnaký počet hlasov. Ak aj v opakovanej voľbe získajú kandidáti rovnaký 

počet hlasov, volebná komisia určí z nich člena akademického senátu žrebom.“ 

Čl. II 

 

Tento dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS EBF UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

jeho schválenia Akademickým senátom EBF UK. 

Radoslav Hanus, PhD., 

predseda AS EBF UK 


