Zmena č.1/2013
Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej v texte Zásad volieb) schválená AS
FEŠRR SPU v Nitre dňa 12.6.2013.

Zmena 1:
V Článku 13, ods. (2) Zásad volieb sa v prvej vete vypúšťajú slová „čl. 12 odseku 8 písm. b)
až f) Štatútu FEŠRR“ a nahrádzajú sa slovami „§ 26, ods. 6, písm. b) až j) z. č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Pôvodné znenie:
Článok 13
Náhradníci a doplňujúce voľby
(2) Ak zaniklo členovi akademického senátu členstvo pred skončením funkčného obdobia
podľa čl. 12 odseku 8 písm. b) až f) Štatútu FEŠRR, zvolí zodpovedajúca časť akademickej
obce na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu, ktorého funkčné obdobie trvá
do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
Nové znenie:
Článok 13
Náhradníci a doplňujúce voľby
(2) Ak zaniklo členovi akademického senátu členstvo pred skončením funkčného obdobia
podľa § 26, ods. 6, písm. b) až j) z. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce
na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu, ktorého funkčné obdobie trvá do
konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.

Zmena 2:
V Článku 13 Zásad volieb sa vypúšťa ods. (3).
Nasledujúci ods. (4) Zásad volieb sa prečíslováva na ods. (3) Zásad volieb a nasledujúci ods.
(5) Zásad volieb sa prečíslováva na ods.(4) Zásad volieb.
Pôvodné znenie:
Článok 13
Náhradníci a doplňujúce voľby
(1) Náhradným členom AS FEŠRR-SPU v každej časti akademickej obce fakulty
(zamestnanecká, študentská) je kandidát, ktorý kandidoval vo voľbách do AS FEŠRR-SPU
pre príslušné funkčné obdobie a získal najvyšší počet hlasov medzi kandidátmi, ktorí sa
nestali členmi AS FEŠRR-SPU. V prípade rovnosti hlasov sa náhradný člen AS určí
žrebovaním.
(2) Ak zaniklo členovi akademického senátu členstvo pred skončením funkčného obdobia
podľa § 26, ods. 6, písm. b) až j) z. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., zvolí zodpovedajúca časť akademickej

obce na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu, ktorého funkčné obdobie trvá
do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
(3) Nové voľby sa konajú najneskôr do dvadsaťosem dní od zaniknutia členstva člena AS
SPU.
(4) Na doplňujúce voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia Zásad volieb do AS FEŠRR-SPU
primerane.
(5) Členstvo v AS FEŠRR-SPU, ktoré vznikne podľa Čl. 13 Zásad volieb do AS, končí
funkčným obdobím zvoleného AS.

Nové znenie:
Článok 13
Náhradníci a doplňujúce voľby
(1) Náhradným členom AS FEŠRR-SPU v každej časti akademickej obce fakulty
(zamestnanecká, študentská) je kandidát, ktorý kandidoval vo voľbách do AS FEŠRRSPU pre príslušné funkčné obdobie a získal najvyšší počet hlasov medzi kandidátmi, ktorí
sa nestali členmi AS FEŠRR-SPU. V prípade rovnosti hlasov sa náhradný člen AS určí
žrebovaním.
(2) Ak zaniklo členovi akademického senátu členstvo pred skončením funkčného obdobia
podľa § 26, ods. 6, písm. b) až j) z. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce
na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu, ktorého funkčné obdobie trvá do
konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
(3) Na doplňujúce voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia Zásad volieb do AS FEŠRR-SPU
primerane.
(4) Členstvo v AS FEŠRR-SPU, ktoré vznikne podľa Čl. 13 Zásad volieb do AS, končí
funkčným obdobím zvoleného AS.

Zmena č.1/2013 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bola schválená AS
FEŠRR SPU dňa 12.6.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
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