
Zmena č. 6/2019   
 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 18.6.2019. 

 

 

 

1.zmena : 
V Článku  9 Hlasovanie a sčítanie hlasov v odseku (5), písmena b) sa  v texte za čiarkou   

vypúšťajú slová „podľa Čl. 13...“ a nahrádzajú sa slovami „podľa Čl. 12...“ 

 

 
Pôvodné znenie: 

 

 

Článok 9 

Hlasovanie a sčítanie hlasov 

(5) Po sčítaní hlasov jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch, FZVK a FŠVK určia: 

a) poradie kandidátov v jednotlivých častiach AS FEŠRR-SPU (zamestnanecká 

a študentská časť AS) podľa počtu získaných hlasov a v prípade rovnosti hlasov, určia 

poradie kandidátov žrebovaním, 

b) náhradníkov na členov AS FEŠRR-SPU, podľa Čl. 13 Zásad volieb do AS fakulty. 

 

 

Nové znenie: 

 

Článok 9 

Hlasovanie a sčítanie hlasov 

(5) Po sčítaní hlasov jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch, FZVK a FŠVK určia: 

a) poradie kandidátov v jednotlivých častiach AS FEŠRR-SPU (zamestnanecká 

a študentská časť AS) podľa počtu získaných hlasov a v prípade rovnosti hlasov, určia 

poradie kandidátov žrebovaním, 

b) náhradníkov na členov AS FEŠRR-SPU, podľa Čl. 12 Zásad volieb do AS fakulty. 

 

 

2.zmena : 
V Článku 12 Náhradníci a doplňujúce voľby v odseku (2)  sa vypúšťa bodka za vetou a veta 

sa doplňuje textom „alebo na jeho miesto nastupuje zvolený náhradník (Čl. 9 ods. 5, písmeno 

b) Zásad volieb).“ 

 

 

Pôvodné znenie: 

 

Článok 12 

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. 

 

Nové znenie:  

 

Článok 12 

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 alebo na jeho miesto nastupuje 

zvolený náhradník (Čl.9 ods.5, písmeno b) Zásad volieb). 

 

 

3.zmena : 
V Článku 19 Účinnosť sa za odsek (7) vkladá odsek (8) s textom: „Zmena č.6/2019 Zásad 

volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS FEŠRR SPU dňa 18.06.2019. Týmto 

dňom nadobúda platnosť a účinnosť.“ 

 

 

Pôvodné znenie:                                   
 

 

Časť V. 

Záverečné ustanovenia 

Článok 19 

Účinnosť 

 

 

 

(1) Zásady volieb do AS FEŠRR-SPU boli schválené akademickým senátom FEŠRR-SPU 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. 

(7) Zmena č.5/2015 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS   FEŠRR SPU 

dňa 17.06.2015. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. 

 

Nové znenie: 

 

 



Časť V. 

Záverečné ustanovenia 

Článok 19 

Účinnosť 

 

 

 

(1) Zásady volieb do AS FEŠRR-SPU boli schválené akademickým senátom FEŠRR-SPU 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. 

(7) Zmena č.5/2015 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS   FEŠRR SPU 

dňa 17.06.2015. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. 

(8) Zmena č.6/2019 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS FEŠRR SPU        

dňa 18.06.2019. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.  

 

 

 

 
 
 

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., 
Predsedkyňa AS FEŠRR SPU v Nitre 

v.r. 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 


