Zmena č. 4/2013
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 22. októbra 2013

1.zmena :
 V odseku (1), písm. b) Článku 5 Zoznamy voličov Zásad volieb sa písm. b) dopĺňa
textom „abecedný zoznam a „ .
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, (členov akademickej obce)
b) počty študentov v I. a II. stupni štúdia podľa študijných programov
a ročníkov,
c) abecedný zoznam mien študentov v III. stupni štúdia.
(2) Predsedníctvo AS FEŠRR-SPU skontroluje zoznamy voličov a v zoznamoch
ponechá len oprávnených členov akademickej obce.

Nové 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, (členov akademickej obce)
b) abecedný zoznam a počty študentov v I. a II. stupni štúdia podľa
študijných programov a ročníkov,
c) abecedný zoznam mien študentov v III. stupni štúdia.
(2) Predsedníctvo AS FEŠRR-SPU skontroluje zoznamy voličov a v zoznamoch
ponechá len oprávnených členov akademickej obce.
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2.zmena :
 v odseku (9) Článku 7 Hlasovacie lístky Zásad volieb sa vypúšťa text pred
zátvorkou:“... a AS SPU...“.
 v odseku (9) Článku 7 Hlasovacie lístky Zásad volieb sa text v zátvorke: „Čl. 8,...“
vypúšťa a nahrádza sa textom: „Čl. 7,...“.

Pôvodné 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.
(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.

Nové znenie:
Článok 7
Hlasovacie lístky
(1) Zhotovenie hlasovacích lístkov zabezpečia, FZVK, FŠVK.
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(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.
(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 (Čl. 7, ods. 5 až 8) je
neplatný.
(10) Voliči vhadzujú nimi upravené hlasovacie lístky do zapečatenej volebnej
schránky.

3.zmena:
V Článku 19 Účinnosť Zásad volieb sa za odsek (5) vkladá odsek (6) s textom: „Zmena
č.4/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS FEŠRR SPU dňa
22.10.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.“

Pôvodné znenie:
Článok 19
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

(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.
(5) Zmena č.3/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS
FEŠRR SPU dňa 12.7.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
Nové znenie:
Článok 19
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.
(5) Zmena č.3/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS
FEŠRR SPU dňa 12.7.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
(6) Zmena č.4/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS
FEŠRR SPU dňa 22.10.2013. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

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