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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 (ďalej 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. 

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.
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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. 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. 

 
Predsedníctvo Akademického senátu EBF UK vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 

10.5.2015 do 9.5.2019 na základe harmonogramu volieb, ktorý bol schválený na zasadnutí AS EBF UK 
v Bratislave dňa 18.12. 2014. 
 

 
 

V Bratislave,   Mgr. Radoslav Hanus, PhD., predseda AS EBF UK, v.r. 
8.1.2015   

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., podpredseda AS EBF UK, v.r. 

    
Mgr. Štefan Panuška, podpredseda AS EBF UK, v.r. 

 
 

                                                             

1 Vnútorný predpis č. 3/2011, Štatút EBF UK, čl. 21 ods. 4 
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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! 


