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Zápisnica 
 

z prvého kola volieb kandidáta na funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 2018 do 2022 

uskutočnených dňa 26. 03. 2018. 

 

Prítomní členovia Volebnej komisie (v abecednom poradí bez titulov): Peter Gažík, Emil 

Hankovský, Erika Valková-Krišťáková, 
 

Predseda VKnVKnFD privítal členov AS EBF UK a poveril ďalším vedením volieb 

členku komisie Eriku Valkovú-Krišťákovú, PhD. Po krátkej diskusii zachytenej v zápisnici 

o priebehu volieb vyhlásila voľby na funkciu dekana EBF UK vysvetlila spôsob úpravy 

hlasovacích lístkov, ich platnosť a neplatnosť a vyhlásila voľby za otvorené. Po týchto 

informáciách ako prví k voľbe pristúpili členovia Volebnej komisie a postupne všetci členovia 

AS EBF UK. Po tom ako ostatní voliči opustili volebnú miestnosť, pristúpila Volebná komisia 

k zisťovaniu výsledkov prvého kola volieb. 

Po otvorení volebnej urny a sčítaní volebných lístkov konštatovala tieto skutočnosti: 

V prvom kole volieb kandidáta na funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 2018 do 2022 bolo dňa 26. 

marca 2018 odovzdaných 10 volebných lístkov. Prvého kola volieb sa zúčastnilo 10 členov 

AS EBF UK. Na zvolenie bolo potrebných 6 hlasov. Odovzdaných platných hlasov bolo 7, 

neplatné boli 3 hlasovacie lístky. 

Volebná komisia konštatovala, že kandidát na funkciu dekana Mgr. Milan Jurík, PhD. 

získal 7 hlasov z celkového počtu 10 odovzdaných hlasovacích lístkov. 

Za kandidáta na dekana EBF UK na funkčné obdobie od 2018 do 2022 uskutočnených 

dňa 26. 03. 2018 bol zvolený Mgr. Milan Jurík, PhD. 

Volebná komisia sa presunula do miestnosti konania mimoriadneho verejného zasadnutia 

AS EBF UK, kde predseda VKnVKnFD vyhlásil výsledky prvého kola volieb a oznámil ich 

prítomným v miestnosti. 

 

V Bratislave, 26. 03. 2018 
 
 
 

Peter Gažík, doc. 

predseda VKnVKnFD 

E. Valková-Krišťáková, PhD. 

členka VKnVKnFD 

Emil Hankovský 

člen VKnVKnFD 


