
 

Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu dekana EBF 

UK zo dňa 6. 2.2015 

 
Prítomní: doc. ThDr. Peter Gažík (náhradník), Marek Neština, PhD., Samuel Sabol 

Neprítomný : Mgr. Radoslav Hanus, PhD. (ospravedlnený) 
Program: 

1. určenie zapisovateľa a overovateľa, schválenie programu 
2. prerokovanie podaných návrhov kandidátov na funkciu dekana 

3. rôzne 
 

Ad 1 
Predseda VKnVKnFD zvolal stretnutie členov VKnVKnFD bezprostredne po uplynutí lehoty 

na podávanie návrhov kandidátov na funkciu dekana EBF UK  dňa 6. 2.2015 o 12.00 hod. 
Neprítomného člena VKnVKnFD Radoslava Hanusa, PhD. nahradil v jeho funkcii riadneho 

člena VKnVKnFD  doc. ThDr. Peter Gažík v súlade s predpisom Voľby kandidáta na funkciu 
dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné 

obdobie od 10.5.2015 do 9.5.2019, ktorý schválil AS EBF UK v Bratislave na svojom 
zasadnutí dňa 8.1.2015. 

Za zapisovateľa bol určený predseda VKnVKnFD Marek Neština, za overovateľa Samuel 
Sabol. Predseda VKnVKnFD oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Prítomní 

členovia VKnVKnFD schválili program zasadnutia jednomyseľne. 
 

Ad 2 
Predseda VKnVKnFD informoval prítomných o prevzatí podaných návrhov kandidátov na 

funkciu dekana v podateľni na sekretariáte dekana. O tomto prevzatí bol vyhotovený zápis, 
ktorý je prílohou zápisnice. Predseda VKnVKnFD konštatoval, že prevzal a preveril 

kompletnosť návrhov tak, ako mu to ukladá dokument Voľby kandidáta na funkciu dekana 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie 

od 10.5.2015 do 9.5.2019, ktorý schválil AS EBF UK v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 
8.1.2015. 

Predseda VKnVKnFD ďalej konštatoval, že bol podaný jeden právoplatný návrh kandidáta na 
funkciu dekana: 

 
 Kandidát: doc. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

 Navrhovatelia: ThDr. Dávid Benka, PhD. 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

   Mgr. Milan Jurík, PhD. 
   Marek Neština, PhD.  

 
Návrh bol doručený do 6.2. 2015 do 12.00 hod. 

   
 
Návrh obsahoval Návrh kandidáta na funkciu dekana EBF UK v Bratislave podpísaný 

navrhovateľmi s písomným súhlasom príslušného kandidáta, štruktúrovaný životopis 
kandidáta a tézy programového vyhlásenia kandidáta, ďalej USB flash disk so životopisom 

a tézami kandidáta. 
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Predseda VKnVKnFD požiadal členov komisie, aby preverili kompletnosť návrhu. Členovia 

komisie konštatovali, že podaný návrh je úplný. Komisia poverila predsedu VKnVKnFD, aby 
zabezpečil zverejnenie mena kandidáta tak, ako to ukladá dokument Voľby kandidáta na 

funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 
funkčné obdobie od 10.5.2015 do 9.5.2019 a po vypracovaní a podpísaní zápisnice zo 

stretnutia VKnVKnFD doručil zápisnicu predsedovi  AS EBF UK. 
 

Ad 3 
V bode Rôzne členovia VKnVKnFD konštatovali, že navrhovanie kandidáta na funkciu 

dekana prebehlo v súlade so schválenými predpismi. Predseda VKnVKnFD poďakoval 
prítomným za spoluprácu a ukončil zasadnutie. 

 
 

 

Predseda VKnVKnFD  :    Marek Neština, PhD., v.r. 

Členovia VKnVKnFD  :   doc. ThDr. Peter Gažík (náhradník),  v.r.  

Samuel Sabol, v.r. 

 

     
                                                                                                     V Bratislave, 06.02. 2015 

 
 

Na vedomie:  predseda AS EBF UK 
 

 
Príloha: Zápis o doručených návrhoch kandidátov 
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Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu dekana (VKnVKnFD) 

EBF UK Bratislava 

 
Zápis o doručených návrhoch kandidátov na funkciu dekana po skončení lehoty podávania 

návrhov 
 

 
Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu dekana EBF UK sa v zložení: riadni 

členovia VKnVKnFD Marek Neština, PhD., Samuel Sabol a náhradník VKnVKnFD doc. 
ThDr. Peter Gažík stretla bezprostredne po skončení lehoty podávania návrhov na kandidáta 

na funkciu dekana, ktorá uplynula v piatok 6. 2. 2015 o 12.00 hod. V súčinnosti so 
sekretárkou dekana Ľubicou Černou komisia preverila prijatú poštu vo veci volieb kandidáta 

na funkciu dekana. Po preverení konštatovala nasledovné skutočnosti: 
 

Počas doby navrhovania kandidátov od  26.1.2015 do 6.2.2015 do 12:00 hod. bol na 
podateľňu dekanátu EBF UK do schránky sekretariátu a osobne doručený 1 návrh. Predseda 

VKnVKnFD spolu s členmi volebnej komisie preveril kompletnosť návrhov a konštatoval, že 
bol podaný 1 kompletný návrh. Ide o nasledovný návrh: 

 
Kandidát: doc. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

 Navrhovatelia: ThDr. Dávid Benka, PhD. 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

   Mgr. Milan Jurík, PhD. 
   Marek Neština, PhD.  

 
Návrh bol doručený do 6.2. 2015 do 12.00 hod. 

 
 

Tento Zápis o doručených návrhoch kandidátov na funkciu dekana po skončení lehoty 
podávania návrhov bude súčasťou zápisnice VKnVKnFD, ktorú členovia VKnVKnFD spíšu 

na svojom stretnutí bezprostredne po prevzatí kompletných návrhov.  
 

 

Predseda VKnVKnFD  :    Marek Neština, PhD., v.r 

Členovia VKnVKnFD  :   doc. ThDr. Peter Gažík (náhradník),  v.r  

Samuel Sabol, v.r 

 

Sekretárka dekana :               Ľubica Černá, v.r.  
    

 
V Bratislave, 6.2.2015 


