Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre za
FAPZ, FZKI a TF SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022
Riadne doplňujúce voľby: 07. 10. 2020
Opakovanie volieb: 13. 10. 2020
Dĺžka konania volieb: 7,5 hodiny (07:30 – 15:00 hod.)
Toto organizačné zabezpečenie sa riadi úplným znením Zásad volieb do AS SPU v Nitre po
dodatku č. 1 (ďalej „Zásady volieb“).
Člen AS SPU môže byť súčasne členom AS fakulty a člen AS fakulty môže byť členom AS
SPU.
Na FAPZ SPU v Nitre sa do AS SPU v Nitre volí 1 člen za AO študentov.
Na FZKI SPU v Nitre sa do AS SPU v Nitre volí 1 člen za AO študentov.
Na TF SPU v Nitre sa do AS SPU v Nitre volí 1 člen za AO študentov.
Členstvo v akademickej obci je upravené v Štatúte SPU v Nitre (časť tretia, článok 7).
Každý člen zamestnaneckej a študentskej časti AO SPU môže rovnocenne navrhnúť do AS
SPU kandidáta zo študentskej časti AO SPU. Môže navrhnúť najviac troch (3) kandidátov z
AO študentov. Kandidátov do AS SPU zo študentskej časti AO SPU môžu navrhnúť aj
jednotlivé pracoviská (katedry).
Člen AO SPU nemôže sám seba navrhnúť na kandidáta do AS SPU.
Kandidát do AS SPU môže byť navrhnutý súčasne za kandidáta do AS fakulty, avšak každý
návrh musí byť na samostatnom návrhovom lístku.
Návrh kandidáta musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, pracovisko, u študentov stupeň štúdia, ročník a študijný program,
b) písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou a spracovaním osobných údajov
pre účely voľby do AS SPU a
c) meno a podpis navrhovateľa.
Písomne spracované návrhy kandidátov do AS SPU študentskej časti akademickej obce SPU
I., II. a III. stupňa štúdia za jednotlivé fakulty sa odovzdávajú predsedom AS príslušných
fakúlt najneskôr dňa 30. 09. 2020 do 15:00 hod., a tí ich bez zbytočného odkladu odovzdajú
predsedom príslušnej FŠVK.
Zoznamy voličov
Dekanáty fakúlt, najneskôr dňa 25. 09. 2020 do 16:00, pripravia v elektronickej forme a spolu
s vytlačenými kópiami odovzdajú predsedovi AS SPU a súčasne predsedom AS príslušných
fakúlt:
- abecedný zoznam mien študentov v I. stupni a v II. stupni štúdia podľa študijných
programov a ročníkov a
- abecedný zoznam mien študentov III. stupňa štúdia.
Predsedníctvo AS SPU skontroluje zoznam voličov a v zoznamoch ponechá len oprávnených
členov AO.

Presné miesto konania volieb do AS SPU a ostatné organizačné pokyny oznámi predseda AS
príslušnej fakulty akademickej obci najneskôr do 23. 09. 2020.
Pre voľby do AS SPU sa zriaďujú volebné komisie podľa čl. 7. Zásad volieb.
Na SPU pracuje stála CUVK v zložení:
doc. Ing. Ľuboš VOZÁR, PhD. (predseda) – člen za FAPZ,
Ing. Elena HUDÁKOVÁ – členka za R-SPU a celoškolské pracoviská,
Ing. Romana JANOUŠKOVÁ – členka za AO študentov,
doc. Ing. Ingrid KARANDUŠOVSKÁ, PhD. – členka za TF,
Ing. Daniela KOŠŤÁLOVÁ, PhD. – členka za FBP,
Ing. Magdaléna LAUROVÁ, CSc. – členka za FEM,
Ing. Georgetta PALŠOVÁ – členka za FEŠRR a
Mgr. Viera REŽOVÁ – členka za FZKI.
Zriadenie FŠVK je potrebné uskutočniť do 09. 09. 2020.
Hlasovanie lístky
Zhotovenie hlasovacích lístkov zabezpečia FŠVK, pričom postupujú podľa čl. 8. Zásad
volieb.
Harmonogram volieb
Organizačné zabezpečenie volieb do AS SPU sa vykoná podľa čl. 9. Zásad volieb.
Hlasovanie a sčítanie hlasov upravuje čl. 10 Zásad volieb.
Vyhodnotenie výsledkov volieb upravuje čl. 11 Zásad volieb.
Príslušné volebné komisie vyhodnotia výsledky volieb v deň volieb.
Zistené výsledky oznámia predsedovia FŠVK predsedovi CUVK najneskôr tri dni od konania
volieb.
Predseda CUVK posúdi platnosť voľby do 7 dní od doručenia výsledkov volieb volebnými
komisiami.
Platné výsledky volieb do AS SPU zverejní predseda CUVK v súlade zo Zásadami volieb.

