
 1

 
 

Voľby kandidáta na funkciu dekana  

Evanjelickej bohosloveckej fakulty  
 

Univerzity Komenského v Bratislave 

na funkčné obdobie od 10.5.2015 do 9.5.2019 
 
 
V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a Štatútom Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave zo dňa 27.4.2011 vyhlasuje predsedníctvo Akademického senátu EBF  UK (AS EBF UK) na 
základe rozhodnutia AS EBF UK zo dňa 18.12.2014 voľby kandidáta na funkciu dekana Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len EBF UK) na funkčné obdobie od 
10.5.2015 do 9.5.2019. 
 
Priebeh volieb zabezpečuje volebná komisia zvolená na zasadnutí AS EBF UK dňa 18.12.2014 v zložení: 
 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

Mgr. Marek Neština, PhD., predseda VKnVKnFD 

Samuel Sabol 
 
doc. ThDr. Peter Gažík (náhradník) 

Lucia Grausová (náhradník)   
 
 
Harmonogram volieb: 
 
1. Navrhovanie kandidátov: od 26.1.2015 do 6.2.2015 do 12:00 hod. 
2. Tlačivo Návrh kandidáta na funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK je prílohou tohto 
dokumentu. 
3. Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana pre voľby kandidáta na funkciu dekana v senáte majú 
členovia akademického senátu fakulty, dekan a prodekani a členovia akademickej obce fakulty.1 
4. Kompletné materiály návrhu kandidáta na dekana adresované predsedovi volebnej komisie na voľby 
kandidáta na funkciu dekana (predseda VKnVKnFD) odovzdá navrhovateľ v písomnej podobe a 
elektronickej podobe (CD) v zavretej obálke na sekretariáte dekana EBF UK najneskôr do 6.2.2015 do 

12:00. (Pani sekretárka bezprostredne po prijatí návrhu oboznámi s touto skutočnosťou predsedu 
VKnVKnFD.) 
5. Navrhovateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť podaného návrhu. Navrhovateľ zabezpečí písomný súhlas 
navrhovaného s kandidatúrou (tlačivo v prílohe) a so zverejnením stručného štrukturovaného životopisu 
(maximálne dve tlačené strany) navrhovaného kandidáta a téz jeho programového vyhlásenia (program práce 
a rozvoja fakulty; tézy v rozsahu maximálne 2 strany textu). 
6. Návrh, ktorý nebude obsahovať niektorú z potrebných náležitostí nebude akceptovaný. O tejto skutočnosti 
oboznámi predseda VKnVKnFD navrhovateľa písomne e-mailom. Navrhovateľ má právo nekompletný 
návrh písomne odvolať a znovu podať kompletný návrh do konca obdobia pre podávanie návrhov. 
7. Predseda VKnVKnFD zabezpečí zverejnenie úplného zoznamu kandidátov, tézy ich programových 
vyhlásení, ich pracovné životopisy do dvoch dní od stanoveného posledného termínu podávania návrhov na 
webovej stránke EBF UK a Úradnej výveske EBF UK, t.j. najneskôr do 8.2.2015 do 12.00 hod. 
8. Predstavenie kandidátov na funkciu dekana EBF UK pred akademickou obcou EBF UK sa uskutoční v 
aule EBF UK dňa 20.2.2015 od 09.00 hod. 

                                                           

1 Vnútorný predpis č. 3/2011, Štatút EBF UK, čl. 21 ods. 4 
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9. Poradie vystupujúcich kandidátov sa určí losovaním za prítomnosti kandidátov, pred začiatkom ich 
vystúpenia o 08.45 hod.. Losovanie zabezpečí predseda volebnej komisie. 
10. Kandidát má na svoje vystúpenie maximálne 30 minút. Diskusia sa uskutoční po každom vystúpení a 
bude trvať najviac 30 minút. 
11. Predstavovanie vedie a za dodržanie časových limitov je zodpovedný predseda VKnVKnFD. 
12. Kandidáti na funkciu dekana sa nemôžu pred svojim predstavením zúčastniť na predstavovaní a diskusii 
ostatných kandidátov. Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania predchádzajúcich 
kandidátov čakať na vystúpenie v k tomu určenej miestnosti, ktorú pre nich zabezpečí tajomník fakulty. 
13. Voľby kandidáta na funkciu dekana EBF UK sa uskutočnia na mimoriadnom verejnom zasadnutí 
Akademického senátu EBF UK 20.2.2015 bezprostredne po predstavení kandidátov a ukončení diskusie. 
14. Pred každým kolom volieb prevezme každý člen (členka) Akademického senátu EBF UK, po podpise v 
prezenčnej listine príslušného kola volieb hlasovací lístok. Hlasovacie lístky budú mať pre každé kolo 
vyznačené poradové číslo kola voľby (prípadne inú farbu) a budú na nich v abecednom poradí vytlačené a 
poradovým číslom označené mená, priezviská a tituly volených kandidátov. Hlasovacie lístky podpíše a 
opečiatkuje pečiatkou EBF UK na zadnej strane predseda VKnVKnFD a vydáva ich člen (členka) 
VKnVKnFD. 
15. Hlasujúci člen (členka) Akademického senátu EBF UK označí (v na tento účel vyhradenom priestore) 
jedného kandidáta zo zoznamu na hlasovacom lístku zakrúžkovaním čísla pred menom tohto kandidáta. Inak 
označené a neoznačené hlasovacie lístky budú neplatné. 
16. Výsledky každého kola volieb budú zaznamenané v zápisnici podpísanej členmi volebnej komisie a táto 
zápisnica bude prílohou Zápisnice z priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana EBF UK pre funkčné 
obdobie od 10.5.2015 do 9.5.2019. 
17. Výsledky každého kola volieb, vrátane záverečného, oznámi predseda VKnVKnFD v miestnosti konania 
mimoriadneho verejného zasadnutia AS EBF UK. 
18. Voľby sú ukončené spísaním Zápisnice z priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana EBF UK pre 
funkčné obdobie od 10.5.2015 do 9.5.2019 ihneď po ukončení hlasovania a vyhlásení výsledkov. Zápisnica 
je právoplatná, ak je podpísaná všetkými členmi VKnVKnFD vrátane predsedu. Ak má niektorý z členov 
komisie námietku k priebehu volieb, táto bude písomne zaznamenaná v zápisnici aj s vyjadrením 
VKnVKnFD k nej. 
19. Zápisnicu z volieb kandidáta na funkciu dekana EBF UK v Bratislave odovzdá predseda VKnVKnFD 
predsedovi Akademického senátu EBF UK, aby ju tento mohol odoslať rektorovi Univerzity Komenského v 
Bratislave a predsedovi Akademického senátu UK v Bratislave. 
 
Priebeh volieb: 
 
1. Po vystúpení všetkých kandidátov sa členovia AS EBF UK zídu vo volebnej miestnosti, kde predseda 
VKnVKnFD vyhlási voľby kandidáta na dekana za otvorené. 
2. Predseda VKnVKnFD objasní spôsob úpravy hlasovacieho lístka, platnosť a neplatnosť hlasovacieho 
lístka. 
3. Ako prví volia členovia volebnej komisie. Volebná komisia odovzdá hlasovací lístok členovi 
akademického senátu, ktorý potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka podpisom. 
4. Vo volebnej miestnosti sa môžu pri voľbách zdržiavať len členovia volebnej komisie a voliči. So 
súhlasom AS EBF UK sa vo volebnej miestnosti môže ako pozorovateľ zdržiavať aj člen predsedníctva 
Akademického senátu UK. 
5. Upravený hlasovací lístok vloží volič, člen akademického senátu, pod dozorom volebnej komisie do 
volebnej schránky umiestnenej vo volebnej miestnosti. 
 
Zisťovanie výsledkov volieb kandidáta na dekana: 
 
1. Po odovzdaní hlasov všetkých prítomných členov senátu predseda VKnVKnFD vyhlási predmetné kolo 
voľby za ukončené a volebná komisia okamžite pristúpi k zisťovaniu výsledkov volieb. 
2. Pri zisťovaní výsledkov volieb sa môžu v miestnosti zdržiavať iba členovia volebnej komisie. 
3. Volebná komisia spočíta počet odovzdaných hlasovacích lístkov a počet platných hlasov pre každého 
kandidáta a aj počet neplatných hlasov kvôli kontrolnému súčtu. 
4. Každý člen AS EBF UK pritom volí v každom kole len jedného kandidáta. 
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Priebeh volieb v prípade jediného kandidáta na dekana: 
 
1. Ak je navrhnutý na funkciu dekana len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina 
hlasov všetkých členov senátu. Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne 
druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie zisk nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov 
senátu. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na dekana, predsedníctvo senátu do 48 
hodín vyhlási nové voľby. 
 
Priebeh volieb v prípade viacerých kandidátov na dekana: 
 
1. Ak je kandidátov na funkciu dekana viac, zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých členov senátu. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov členov senátu, koná sa 
bezodkladne druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší 
počet hlasov. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili 
viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do 
druhého kola. Ak sa niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do ďalšieho kola, vzdá práva kandidovať, 
postupuje do ďalšieho kola voľby ten kandidát, ktorý v predchádzajúcom kole získal ďalší najvyšší počet 
hlasov.  
2. V druhom kole volieb je zvolený za kandidáta na dekana ten, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých členov senátu fakulty. 
3. Ak ani jeden z kandidátov nezískal v druhom kole potrebnú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezprostredne 
tretie kolo volieb. 
4. V treťom kole volieb je zvolený za kandidáta na dekana ten, kto získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 
prítomných členov senátu. 
5. Ak podľa postupu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch nebol zvolený kandidát na dekana, 
predsedníctvo senátu do 48 hodín vyhlási nové voľby. 
 
Záverečné ustanovenia: 
 
1. Funkčné obdobie novozvoleného dekana je štvorročné. Tá istá osoba môže funkciu dekana vykonávať 
najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. 
 
Tento dokument bol schválený na zasadnutí AS EBF UK dňa 22.01.2015. 
 
 
V Bratislave, 22.01.2015                 Radoslav Hanus, PhD.,v.r
    
               predseda AS EBF UK
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Príloha: 
 

Návrh 
kandidáta na funkciu dekana EBF UK v Bratislave 

 
 
Navrhovateľ:............................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, tituly) 
 
e-mail: ……………………........................ 
 
Za kandidáta na funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave na obdobie od 10.5.2015 do 9.5. 2019 navrhujem: 
 
 
Meno, priezvisko, tituly:............................................................................................................. 
 
Bydlisko: ..................................................................................................................................... 
 
Pracovisko: ................................................................................................................................. 
 
 
 

..................................................... 
podpis navrhovateľa 

___________________________________________________________________________ 
Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou 
 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na funkciu dekana 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na obdobie od 10.5.2015 do 
9.5.2019. 
 
 
Zároveň súhlasím so zverejnením môjho pracovného životopisu a téz môjho programového 
vyhlásenia* 
 
 
V Bratislave, dňa ............................... ..................................................... 

podpis navrhovaného 
___________________________________________________________________________ 
Tento návrh je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu 
dekana EBF UK prostredníctvom sekretariátu dekana EBF UK najneskôr do: 

6.2.2015 do 12.00 hod. 
 
 
(*) Stručný pracovný životopis a tézy volebného programu kandidáta na funkciu dekana EBF 
UK (životopis na maximálne dve strany textu a tézy na maximálne dve strany textu) v 
písomnej a elektronickej podobe sú povinnou prílohou tohto návrhu. Bez týchto príloh nebude 
návrh akceptovaný! 


