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Zápisnica 

 

z priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana EBF UK pre 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, 

 

Program:  
1. Určenie zapisovateľa a schválenie programu  
2. Priebeh volieb kandidáta na funkciu dekana EBF UK v Bratislave na funkčné obdobie 

od 2018 do 2022.  
3. Záver 

 

Priebeh:  
AD 1.  

Členovia Volebnej komisie voľby kandidáta na funkciu dekana EBF UK pre funkčné 

obdobie od 2018 do 2022 sa zišli bezprostredne po ukončení volieb 26. 03. 2018, aby spísali 

zápisnicu o priebehu volieb. Za zapisovateľa bol určený Emil Hankovský. Členovia komisie 

jednomyseľne schválili program zasadnutia. 

 
AD 2.  

Voľby kandidáta na funkciu dekana EBF UK pre funkčné obdobie od 2018 do 2022 

prebehli nasledovne:  
Za kandidátov na funkciu dekana boli do termínu 20. 03. 2018 do 16.00 hod. 

právoplatne navrhnutí dvaja kandidát: Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo a Mgr. Milan Jurík, 

PhD. Volebná komisia to konštatovala na svojom zasadnutí dňa 20. 03. 2018 bezprostredne 

po skončení lehoty podávania návrhov. O tomto zasadnutí bola vyhotovená zápisnica, ako aj 

zápis o prevzatí obálok s návrhmi kandidátov, ktorú odovzdal predseda VKnVKnFD 

predsedovi AS EBF UK a ktorú podpísali členovia Volebnej komisie.   
Predseda VKnVKnFD obdržal 23. 03. 2018 v popoludňajších hodinách písomné 

stanovisko Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila, v ktorom stiahol súhlas s kandidatúrou vo 

voľbách na kandidáta na funkciu dekana EBF UK. 
 

Voľba kandidáta na funkciu dekana pre funkčné obdobie od 2018 do 2022 prebehla počas 

verejného zasadnutia AS EBF UK dňa 26. 03. 2018 so začiatkom o 10.00 hod. v aule EBF UK, 

ako to bolo vopred Akademickým senátom EBF UK schválené a vyhlásené.  
 

Jediný kandidát na funkciu dekana (po odstúpení prof. J. Fila) Mgr. Milan Jurík, PhD. v 

časovom limite 30 minút predstavil tézy svojho programového pôsobenia, potom nasledovala  
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diskusia s kandidátom. Diskusiu po poverení predsedom komisie viedla Erika Valková-

Krišťáková, PhD. Do diskusie sa prihlásili viacerí členovia AS EBF UK, ako aj ďalší členovia 

AO EBF UK. Kandidát na funkciu dekana odpovedal na položené otázky v 30 minútovom 

časovom limite. Do diskusie sa prihlásili doc. Ondrej Prostredník, Mgr. Ivan Belanji, prof. 

Július Filo, Mgr. Martin Kováč, Samuel Sabol. 
 

Po diskusii Erika Valková Krisťáková, PhD. vyzvala prítomných členov AS EBF UK, 

aby sa presunuli do zasadacej miestnosti VR EBF UK ako volebnej miestnosti.  
 

Vo volebnej miestnosti predseda VKnVKnFD požiadal členku volebnej komisie Eriku 

Valkovú-Krišťákovú PhD., aby objasnila spôsob úpravy hlasovacieho lístka a platnosť a 

neplatnosť hlasovacieho lístka.  
 

Doc. O. Prostredník sa prihlásil s otázkou o počte kandidátov. Uviedol, že až po jeho 

otázke v úvode mimoriadneho zasadnutia AS EBF UK bolo ozrejmené, prečo je vo voľbách 

len jeden kandidát a senát nebol o tom vopred informovaný. A tiež sa opýtal, prečo jeden z 

navrhovateľov kandidáta M. Juríka, PhD., doc. P. Gažík stiahol svoj návrh. Erika Valková-

Krišťáková, PhD. pripomenula, že v úvode mimoriadneho zasadnutia AS EBF UK zdôraznila, 

že volieb sa zúčastňuje len jeden kandidát a po otázke od doc. O. Prostredníka uviedla 

objasňujúce podrobnosti. Predseda volebnej komisie predložil list Dr. h. c. prof. ThDr. J. Fila, 

v ktorom sťahuje svoj súhlas k voľbe na funkciu dekana a vyjadruje podporu kandidátovi 

Mgr. Milanovi Juríkovi, PhD. Tento list Erika Valková-Krišťáková, PhD. prečítala. Následne 

predseda volebnej komisie objasnil stiahnutie svojho návrhu na kandidáta na funkciu dekana 

EBF UK. Prebehla diskusia. Erika Valková-Krištáková PhD. diskusiu ukončila a vysvetlila 

spôsob úpravy hlasovacieho lístka, jeho platnosť a neplatnosť, otvorila voľby a vyzvala k 

prevzatiu lístkov. 
 

Ako prví odvolili členovia Volebnej komisie, potom ostatní  členovia AS EBF UK. 
 

Po odvolení všetkých prítomných členov AS EBF UK vyhlásila Erika Valková-

Krišťáková, PhD. prvé kolo voľby za ukončené. Požiadala ostatných členov AS EBF UK, aby 

opustili miestnosť. Potom pristúpili členovia Volebnej komisie k zisteniu výsledkov volieb 

kandidáta na funkciu dekana EBF UK po prvom kole volieb. Volebná komisia zistila 

nasledovné výsledky: 
 

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 funkciu dekana EBF UK na funkčné obdobie od 2018 do 2022 bol po 

prvom kole volieb, zvolený Mgr. Milan Jurík, PhD.  
Členovia Volebnej komisie následne požiadali predsedu VKnVKnFD, aby výsledky 

prvého kola volieb oznámil prítomným v miestnosti konania mimoriadneho verejného 

zasadnutia AS EBF UK.  
O výsledku prvého kola volieb vyhotovila Volebná komisia zápisnicu, ktorá je prílohou 

tejto Zápisnice z priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana EBF UK pre funkčné obdobie 

od 2018 do 2022. 
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Predseda VKnVKnFD oznámil výsledky prvého kola voľby prítomným v miestnosti 

konania mimoriadneho verejného zasadnutia AS EBF UK. 
 

Volebná komisia sa následne zišla, aby spísala zápisnicu o priebehu volieb.  

 

AD 3.  

Na záver sa predseda VKnVKnFD poďakoval prítomným za pomoc a spoluprácu pri 

príprave a priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana EBF UK a ukončil zasadnutie.  
 
 

 

V Bratislave, 26. 3. 2018 
 
 

 

Peter Gažík, doc. 

predseda VKnVKnFD 

 
 
 
 

E. Valková-Krišťáková, PhD. 
 

členka VKnVKnFD 

 
 
 
 

Emil Hankovský 

člen VKnVKnFD, 
 

zapisovateľ 
 
 

 

Prílohy:   
Zápisnica z prvého kola volieb kandidáta na funkciu dekana Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od  
 

2018 do 2022.   

Prezenčná listina AS EBF UK 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. 
  

Volebné lístky z prvého kola volieb – 11 ks. 
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