Zmena č. 2/2013
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 20.6.2013.

1.zmena :
V Článku 2 Zásad volieb sa vypúšťa znenie odseku (3) a nahrádza sa novým znením odseku
(3) Zásad volieb: „(3) Člen AS FEŠRR môže byť súčasne členom AS SPU.“
Pôvodné znenie:
Časť II.
Členovia senátu a voľby do AS FEŠRR-SPU
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
(3) Člen AS FEŠRR-SPU nemôže byť súčasne členom AS SPU.
Nové znenie:
Časť II.
Členovia senátu a voľby do AS FEŠRR-SPU
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
(3) Člen AS FEŠRR-SPU môže byť súčasne členom AS SPU.

2.zmena:
V Článku 2 Zásad volieb sa vypúšťa znenie odseku (10) a nahrádza sa novým znením odseku
(10) Zásad volieb: „(10) Funkčné obdobie členov AS FEŠRR je najviac štvorročné.“
Pôvodné znenie:
Časť II.
Členovia senátu a voľby do AS FEŠRR-SPU
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
(10) Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FEŠRR-SPU je najviac
štvorročné a študentskej časti AS je najviac dvojročné
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Nové znenie:
Časť II.
Členovia senátu a voľby do AS FEŠRR-SPU
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
(10) Funkčné obdobie členov AS FEŠRR SPU je najviac štvorročné.

3.zmena:
Za odsek (10), Článku 2 Zásad volieb sa vkladá nový odsek (11) Zásad volieb, ktorý znie: „
(11) Funkčné obdobie AS FEŠRR SPU je štvorročné.“
Nové znenie:
Časť II.
Členovia senátu a voľby do AS FEŠRR-SPU
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
(11) Funkčné obdobie AS FEŠRR SPU je štvorročné.

4.zmena:
V odseku (3), Článku 3 Zásad volieb sa v prvej vete vypúšťa text „aktualizované na www
stránke AS FEŠRR-SPU“ a nahrádza sa novým textom „na webovom sídle fakulty“.
Pôvodné znenie:
(3) Uznesenie AS FEŠRR-SPU o vyhlásení volieb musí byť zverejnené najneskôr štyri
týždne pred termínom ich konania na úradných informačných tabuliach všetkých
súčastí fakulty, ako sú najmä katedry, ústavy (laboratóriá), centrá, dekanát a
aktualizované na www stránke AS FEŠRR-SPU, pokiaľ tieto zásady neustanovujú
inak (čl.13 zásad).
Nové znenie:
(3) Uznesenie AS FEŠRR-SPU o vyhlásení volieb musí byť zverejnené najneskôr štyri
týždne pred termínom ich konania na úradných informačných tabuliach všetkých
súčastí fakulty, ako sú najmä katedry, ústavy (laboratóriá), centrá, dekanát a na
webovom sídle fakulty, pokiaľ tieto zásady neustanovujú inak (čl.13 zásad).
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5.zmena:
V odseku 1, Článku 5 Zásad volieb sa v písmene a) na koniec textu vkladá text: „(členov
akademickej obce)“.
Pôvodné znenie:
Článok 5
Zoznamy voličov
(1) Dekanát FEŠRR najneskôr do štrnásť dní pred dňom konania volieb pripraví
v elektronickej forme a spolu s vytlačenými kópiami odovzdajú predsedovi AS
FEŠRR-SPU:
a) abecedný zoznam mien vysokoškolských učiteľov, výskumných
pracovníkov a iných pracovníkov fakulty s vysokoškolským
vzdelaním,
Nové znenie:
Článok 5
Zoznamy voličov
(2) Dekanát FEŠRR najneskôr do štrnásť dní pred dňom konania volieb pripraví
v elektronickej forme a spolu s vytlačenými kópiami odovzdajú predsedovi AS
FEŠRR-SPU:
a) abecedný zoznam mien vysokoškolských učiteľov, výskumných
pracovníkov a iných pracovníkov fakulty s vysokoškolským
vzdelaním, (členov akademickej obce)

6.zmena:
 V odseku (5), Článku 7 Zásad volieb sa vypúšťa znenie odseku. (5) a nahrádza sa
novým znením odseku (5) Zásad volieb: „Každý člen akademickej obce FEŠRR môže
dať svoj hlas najviac toľkým kandidátom, koľkí majú byť zvolení do AS FEŠRR a do
AS SPU za fakultu.“
 V odseku (6), Článku 7 Zásad volieb sa vypúšťa znenie odseku. (6) a nahrádza sa
novým znením odseku (6) Zásad volieb: „ Pri voľbách do nového funkčného obdobia
AS FEŠRR môže každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FEŠRR dať svoj
hlas maximálne 8 kandidátom na členov do zamestnaneckej časti AS FEŠRR. Pri
voľbách do nového funkčného obdobia AS FEŠRR môže každý člen študentskej časti
akademickej obce FEŠRR dať svoj hlas maximálne 4 kandidátom na členov do
študentskej časti AS FEŠRR.
Pôvodné znenie:
3

Článok 7
Hlasovacie lístky
(1) Zhotovenie hlasovacích lístkov zabezpečia, FZVK, FŠVK.
(2) Hlasovací lístok obsahuje úplný, očíslovaný abecedný zoznam všetkých
navrhnutých kandidátov pre danú časť akademickej obce, ktorí prijali
kandidatúru.
(3) Hlasovacie lístky budú zhotovené pre:
a) zamestnaneckú časť akademickej obce,
b) študentskú časť akademickej obce.
(4) Príslušná volebná komisia na fakulte je povinná vydať jeden hlasovací lístok
každému členovi akademickej obce, ktorý príde voliť a vydanie hlasovacieho
lístka zaregistrovať.
(5) Každý člen zamestnaneckej časti AO môže dať svoj hlas maximálne ôsmim
kandidátom na členov do AS FEŠRR a štyrom kandidátom na členov do AS SPU.
(6) Každý člen študentskej časti AO môže dať svoj hlas:
a) do AS FEŠRR maximálne 3 kandidátom 1. a 2. stupňa denného a externého
štúdia a 1 kandidátovi – študentovi (-tke) III. stupeň štúdia.
b) do AS SPU: maximálne 3 kandidátom zo študentskej časti AO FEŠRR
(7) Členovia AO FEŠRR svoj hlas potvrdzujú na hlasovacom lístku zakrúžkovaním
poradového čísla navrhovaného kandidáta.
(8) Na hlasovacom lístku musí volič zakrúžkovať aj počet nim volených kandidátov.
(9) Hlasovací lístok, upravený inak ako predpísaným zakrúžkovaním volených
kandidátov a počtu volených kandidátov do AS FEŠRR a AS SPU (Čl. 8, ods. 5 až
8) je neplatný.
(10) Voliči vhadzujú nimi upravené hlasovacie lístky do zapečatenej volebnej
schránky.
Nové znenie:

Článok 7
Hlasovacie lístky
(1) Zhotovenie hlasovacích lístkov zabezpečia, FZVK, FŠVK.
(2) Hlasovací lístok obsahuje úplný, očíslovaný abecedný zoznam všetkých
navrhnutých kandidátov pre danú časť akademickej obce, ktorí prijali kandidatúru.
(3) Hlasovacie lístky budú zhotovené pre:
a) zamestnaneckú časť akademickej obce,
b) študentskú časť akademickej obce.
(4) Príslušná volebná komisia na fakulte je povinná vydať jeden hlasovací lístok
každému členovi akademickej obce, ktorý príde voliť a vydanie hlasovacieho lístka
zaregistrovať.
(5) Každý člen akademickej obce FEŠRR môže dať svoj hlas najviac toľkým
kandidátom, koľkí majú byť zvolení do AS FEŠRR a do AS SPU za fakultu.
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(6) Pri voľbách do nového funkčného obdobia AS FEŠRR môže každý člen
zamestnaneckej časti akademickej obce FEŠRR dať svoj hlas maximálne 8
kandidátom na členov do zamestnaneckej časti AS FEŠRR. Pri voľbách do nového
funkčného obdobia AS FEŠRR môže každý člen študentskej časti akademickej obce
FEŠRR dať svoj hlas maximálne 4 kandidátom na členov do študentskej časti AS
FEŠRR.
(7) Členovia AO FEŠRR svoj hlas potvrdzujú na hlasovacom lístku zakrúžkovaním
poradového čísla navrhovaného kandidáta.
(8) Na hlasovacom lístku musí volič zakrúžkovať aj počet nim volených kandidátov.
(9) Hlasovací lístok, upravený inak ako predpísaným zakrúžkovaním volených
kandidátov a počtu volených kandidátov do AS FEŠRR a AS SPU (Čl. 8, ods. 5 až 8)
je neplatný.
(10) Voliči vhadzujú nimi upravené hlasovacie lístky do zapečatenej volebnej
schránky.

7. zmena:
 V odseku 2 Článku 8 Zásad volieb sa vypúšťa text „Študentský parlament“ a nahrádza
sa textom „Študentská časť AS FEŠRR a študentská časť AS SPU za FEŠRR“.
 Odsek (10), Článku 8 sa vypúšťa.
Pôvodné znenie:
Článok 8
Harmonogram konania a organizačné zabezpečenie volieb
(1) Bezprostredne po vyhlásení volieb do AS FEŠRR-SPU, predsedníctvo AS FEŠRRSPU zabezpečí a uskutoční tajné voľby do FZVK. Členovia FZVK tajným
hlasovaním si zvolia predsedu, ktorý zodpovedá za činnosť komisie.
(2) Študentský parlament v spolupráci s AS FEŠRR-SPU zabezpečí voľbu FŠVK.
Členovia FŠVK si zo svojich radov tajným hlasovaním zvolia predsedu volebnej
komisie, ktorý zodpovedá za činnosť komisie.
(3) FZVK vedená jej predsedom sústreďuje návrhy kandidátov do AS FEŠRR-SPU,
spracuje zoznamy kandidátov do AS, zabezpečí včasné zverejnenie zoznamu
kandidátov a po technickej stránke organizačne zabezpečuje priebeh volieb do
AS v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
(4) FŠVK vedená jej predsedom sústreďuje návrhy kandidátov do AS FEŠRR-SPU,
zabezpečí včasné zverejnenie zoznamu kandidátov a po technickej stránke
organizačne zabezpečuje priebeh volieb do AS v študentskej časti akademickej
obce fakulty.
(5) Presný termín konania volieb do AS FEŠRR-SPU oznámi predseda AS fakulty
akademickej obci najneskôr štrnásť dní pred dňom konania volieb.
(6) Vo volebnej miestnosti, alebo inak určenom priestore pre voľby, musí byť
umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby volič mohol voliť tajne.
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(7) Volič preukáže svoju totožnosť prítomným členom príslušnej volebnej komisie
preukazom zamestnanca SPU alebo študenta FEŠRR-SPU.
(8) Príslušná volebná komisia zaregistruje voliča a vydá mu hlasovací lístok.
(9) Volič na hlasovacom lístku označí zakrúžkovaním kandidáta alebo kandidátov
do AS FEŠRR-SPU podľa Čl. 7 ods. 5 Zásad volieb do AS FEŠRR-SPU.
(10) Člen AO FEŠRR-SPU zvolený súčasne do AS SPU a AS FEŠRR-SPU v tom
istom funkčnom období, do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov volieb písomne
oznámi svoje rozhodnutie predsedovi volebnej komisie, v ktorom senáte:
a. prijme funkciu,
b. vzdá sa funkcie.
Nové znenie:
Článok 8
Harmonogram konania a organizačné zabezpečenie volieb
(1) Bezprostredne po vyhlásení volieb do AS FEŠRR-SPU, predsedníctvo AS FEŠRRSPU zabezpečí a uskutoční tajné voľby do FZVK. Členovia FZVK tajným hlasovaním
si zvolia predsedu, ktorý zodpovedá za činnosť komisie.
(2) Študentská časť AS FEŠRR a študentská časť AS SPU za FEŠRR v spolupráci s AS
FEŠRR-SPU zabezpečí voľbu FŠVK. Členovia FŠVK si zo svojich radov tajným
hlasovaním zvolia predsedu volebnej komisie, ktorý zodpovedá za činnosť komisie.
(3) FZVK vedená jej predsedom sústreďuje návrhy kandidátov do AS FEŠRR-SPU,
spracuje zoznamy kandidátov do AS, zabezpečí včasné zverejnenie zoznamu
kandidátov a po technickej stránke organizačne zabezpečuje priebeh volieb do AS
v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
(4) FŠVK vedená jej predsedom sústreďuje návrhy kandidátov do AS FEŠRR-SPU,
zabezpečí včasné zverejnenie zoznamu kandidátov a po technickej stránke
organizačne zabezpečuje priebeh volieb do AS v študentskej časti akademickej obce
fakulty.
(5) Presný termín konania volieb do AS FEŠRR-SPU oznámi predseda AS fakulty
akademickej obci najneskôr štrnásť dní pred dňom konania volieb.
(6) Vo volebnej miestnosti, alebo inak určenom priestore pre voľby, musí byť
umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby volič mohol voliť tajne.
(7) Volič preukáže svoju totožnosť prítomným členom príslušnej volebnej komisie
preukazom zamestnanca SPU alebo študenta FEŠRR-SPU.
(8) Príslušná volebná komisia zaregistruje voliča a vydá mu hlasovací lístok.
(9) Volič na hlasovacom lístku označí zakrúžkovaním kandidáta alebo kandidátov do
AS FEŠRR-SPU podľa Čl. 7 ods. 5 Zásad volieb do AS FEŠRR-SPU.

8.zmena:
Článok 9 Účasť vo voľbách a platnosť volieb Zásad volieb sa vypúšťa.
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Pôvodné znenie:
Článok 9
Účasť na voľbách a platnosť volieb
(1) Voľby do AS FEŠRR-SPU sú platné pri účasti najmenej 50 % členov
zamestnaneckej časti a 20 % študentskej časti akademickej obce fakulty.
(2) V prípade nižšej účasti voličov v niektorej súčasti akademickej obce fakulty, ako
je požadované v Čl. 9., ods. 1, Zásad volieb do AS FEŠRR-SPU, voľby sa opakujú
v tejto súčasti akademickej obce do 14 dní. Ak nebude ani pri opakovanej voľbe
splnená podmienka účasti požadovaného počtu voličov vo voľbách, voľby
nadobudnú platnosť bez ohľadu na účasť voličov vo voľbách.

9.zmena:
V odseku 2, Článku 11 Zásad volieb sa vypúšťa text „podľa Čl. 2 ods. 5 Zásad volieb do AS
SPU,“ a nahrádza sa textom „podľa Čl. 2 ods. (8) a (9) Zásad volieb do AS FEŠRR SPU,“.
Pôvodné znenie:
Článok 11
Výsledky volieb
(1) Príslušné volebné komisie vyhodnotia výsledky volieb v deň volieb.
(2) Do AS FEŠRR-SPU sú zvolení kandidáti v štruktúre podľa Čl. 2 ods. 5 Zásad
volieb do AS SPU, ktorí získali najvyšší počet hlasov.
(3) ........
Nové znenie:
Článok 11
Výsledky volieb
(1) Príslušné volebné komisie vyhodnotia výsledky volieb v deň volieb.
(2) Do AS FEŠRR-SPU sú zvolení kandidáti v štruktúre podľa Čl. 2 ods. (8) a (9)
Zásad volieb do AS FEŠRR SPU, ktorí získali najvyšší počet hlasov.
(3) ........

10.zmena :
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 Odsek (1), Článku 12 Zásad volieb sa vypúšťa a nahrádza sa novým odsekom (1)
s textom: „ (1) Voľby sa opakujú v prípade porušenia Zásad volieb do AS FEŠRR
SPU .
 V Článku 12 Zásad volieb sa za odsek (3) vkladá odsek (4) s textom: „Opakované
voľby sa konajú do 14 dní. Termín vypísania opakovaných volieb určí predseda AS
FEŠRR.“
Pôvodné znenie:
Článok 12
Opakovanie volieb
(1) Voľby sa opakujú v prípadoch:
a) neúčasti dostatočného počtu voličov v zmysle Čl. 9, odst.1 a 2 Zásad volieb do
AS FEŠRR-SPU,
b) porušenia zásad volieb do AS FEŠRR-SPU.
(2) Podnet na opakovanie volieb môžu dať predsedovia (FZVK, FŠVK). O opakovaní
volieb rozhodne predsedníctvo AS FEŠRR-SPU tajným hlasovaním. Na súhlas
pre opakovanie volieb do AS je potrebná nadpolovičná väčšina členov
predsedníctva AS FEŠRR-SPU.
(3) Na opakované voľby sa vzťahujú ustanovenia Zásad volieb do AS FEŠRR-SPU
primerane.

Nové znenie:
Článok 12
Opakovanie volieb
(1) Voľby sa opakujú v prípade porušenia Zásad volieb do AS FEŠRR SPU .
(2) Podnet na opakovanie volieb môžu dať predsedovia (FZVK, FŠVK). O opakovaní
volieb rozhodne predsedníctvo AS FEŠRR-SPU tajným hlasovaním. Na súhlas pre
opakovanie volieb do AS je potrebná nadpolovičná väčšina členov predsedníctva AS
FEŠRR-SPU.
(3) Na opakované voľby sa vzťahujú ustanovenia Zásad volieb do AS FEŠRR-SPU
primerane.
(4) Opakované voľby sa konajú do 14 dní. Termín vypísania opakovaných volieb
určí predseda AS FEŠRR.

11.zmena :

8

 V Článku 20 Zásad volieb sa za odsek (2) vkladá odsek (3) s textom: „Zmena
č.1/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS FEŠRR SPU
dňa 12.6.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
 V Článku 20 Zásad volieb sa za odsek (3) vkladá odsek (4) s textom: „Zmena
č.2/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS FEŠRR SPU
dňa 20.6.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
Pôvodné znenie:

Časť V.
Záverečné ustanovenia
Článok 20
Účinnosť
(1) Zásady volieb do AS FEŠRR-SPU boli schválené akademickým senátom FEŠRRSPU dňa 22.4.2004.
(2) Zásady volieb do AS FEŠRR-SPU nadobúdajú platnosť dňom schválenia v AS
FEŠRR SPU v Nitre.
Nové znenie:

Časť V.
Záverečné ustanovenia
Článok 20
Účinnosť
(1) Zásady volieb do AS FEŠRR-SPU boli schválené akademickým senátom FEŠRRSPU dňa 22.4.2004.
(2) Zásady volieb do AS FEŠRR-SPU nadobúdajú platnosť dňom schválenia v AS
FEŠRR SPU v Nitre.
(3) Zmena č.1/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS
FEŠRR SPU dňa 12.6.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
(4) Zmena č.2/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS
FEŠRR SPU dňa 20.6.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

12.zmena:
 Článok 10 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 9 Zásad volieb.
 Článok 11 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 10 Zásad volieb.
 Článok 12 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 11 Zásad volieb.
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Článok 13 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 12 Zásad volieb.
Článok 14 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 13 Zásad volieb.
Článok 15 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 14 Zásad volieb.
Článok 16 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 15 Zásad volieb.
Článok 17 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 16 Zásad volieb.
Článok 18 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 17 Zásad volieb.
Článok 19 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 18 Zásad volieb.
Článok 20 Zásad volieb sa prečíslováva na Článok 19 Zásad volieb.

Pôvodné znenie:
Článok 10
Hlasovanie a sčítanie hlasov
Nové znenie:
Článok 9
Hlasovanie a sčítanie hlasov
Pôvodné znenie:
Článok 11
Výsledky volieb
Nové znenie:
Článok 10
Výsledky volieb
Pôvodné znenie:
Článok 12
Opakovanie volieb
Nové znenie:
Článok 11
Opakovanie volieb
Pôvodné znenie:
Článok 13
Náhradníci a doplňujúce voľby
Nové znenie:
Článok 12
Náhradníci a doplňujúce voľby
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Pôvodné znenie:

Časť III.
Voľby predsedu AS
Článok 14
Prvá voľba
Nové znenie:

Časť III.
Voľby predsedu AS
Článok 13
Prvá voľba
Pôvodné znenie:
Článok 15
Druhá voľba
Nové znenie:
Článok 14
Druhá voľba
Pôvodné znenie:
Článok 16
Tretia voľba
Nové znenie:
Článok 15
Tretia voľba
Pôvodné znenie:

Časť IV.
Voľby podpredsedov, predsedov komisií a tajomníka AS FEŠRR
Článok 17
Voľba podpredsedov AS FEŠRR-SPU
Nové znenie:

Časť IV.
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Voľby podpredsedov, predsedov komisií a tajomníka AS FEŠRR
Článok 16
Voľba podpredsedov AS FEŠRR-SPU
Pôvodné znenie:
Článok 18
Voľba predsedov komisií AS FEŠRR-SPU
Nové znenie:
Článok 17
Voľba predsedov komisií AS FEŠRR-SPU
Pôvodné znenie:

Článok 19
Voľba tajomníka AS FEŠRR-SPU
Nové znenie:

Článok 18
Voľba tajomníka AS FEŠRR-SPU
Pôvodné znenie:

Časť V.
Záverečné ustanovenia
Článok 20
Účinnosť
Nové znenie:

Časť V.
Záverečné ustanovenia
Článok 19
Účinnosť
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Zmena č.2/2013 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bola schválená AS
FEŠRR SPU dňa 20.6.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

JUDr. Jana Ďurkovičová
Predsedkyňa AS FEŠRR SPU v Nitre
v.r.
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