
Zápisnica 1/2020 

z elektronického hlasovania per rollam Akademického senátu Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej AS 

FEŠRR ) zo dňa 10.03.2020 

 

Predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., požiadala členov AS FEŠRR 

o hlasovanie spôsobom per rollam o návrhu predsedníctva AS FEŠRR, ktoré sa týkalo 

Vyhlásených volieb do študentskej časti AS FEŠRR. Týkalo sa mimoriadnej situácie, 

vzniknutej v súvislosti s nákazou koronavírusom v SR, čo viedlo k vydaniu  Príkazu rektorky 

SPU v Nitre, ktorý bol zverejnený na webovom sídle SPU v Nitre dňa 09.03.2020.  

Jedným z preventívnych opatrení podľa tohto Príkazu rektorky bolo prerušenie výučby 

študentov a odporučenie trávenia tohto času v domácom prostredí študentov. Nakoľko 

vyhlásené voľby do študentskej časti AS FEŠRR sa majú konať 11. marca 2020, toto opatrenie 

sa dotklo aj termínu volieb do študentskej časti ASFEŠRR.  

V súvislosti s uvedeným, navrhlo Predsedníctvo AS FEŠRR dňa 09.03.2020 dva ďaľšie 

termíny volieb do študentskej časti AS FEŠRR. 

 

Predsedníčka AS FEŠRR SPU v Nitre, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., dáva hlasovať menovite 

všetkým jednotlivým členom AS FEŠRR SPU v Nitre hlasovaním per rollam  o návrhu 

predkladaného uznesenia PR 01/2020: 

AS FEŠRR schvaľuje posunutie termínu Vyhlásených volieb do študentskej časti AS FEŠRR zo 

dňa 11. marca 2020 a náhradný termín zo dňa 18. marca 2020 v dôsledku  šíriacej sa nákazy 

corona vírusom a v súvislosti s Príkazom rektorky SPU v Nitre, zverejneným dňa 09.03.2020.  

AS FEŠRR schvaľuje posunutie termínu Vyhlásených volieb do študentskej časti AS FEŠRR na 

deň  25. marec 2020 a náhradný termín na deň 1. apríl 2020. 

AS FEŠRR schvaľuje, že vyhlásené  voľby  do študentskej časti AS FEŠRR, sa  budú konať 

v tieto uvedené dni v čase od  08.00 hodiny do 15.30 hodiny v priestoroch pod Aulou SPU v 

Nitre.  

  

Hlasovacie lístky boli členom AS FEŠRR zaslané prílohou emailovej pošty dňa 09. marca 2020 

o 16:55 hodine, kedy bolo hlasovanie per rollam spustené .  

V zmysle požiadaviek, ktoré boli členom AS FEŠRR taktiež zaslané emailovou poštou, 

predsedníčka AS FEŠRR dňa  10. marca 2020 o 10.00 hod. ukončila hlasovanie per rollam, 

spočítala stanoviská hlasujúcich členov AS FEŠRR vyjadrené hlasovaním v hlasovacích 

lístkoch  a skonštatovala, že hlasovania sa zúčastnilo 12 členov AS FEŠRR  z celkového počtu 

12  členov AS FEŠRR. Hlasovanie bolo právoplatné. 

 

Hlasovanie per rollam : 

Počet odoslaných  hlasovacích lístkov: 12 (Príloha) 

Hlasujúci :    JUDr. Jana Ďurkovičová,  PhD.,  Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., doc. JUDr.  

Lucia  Palšová, PhD.,  Ing. Zuzana Bohátová, PhD., Ing. Monika Bumbalová, 

PhD., Ing. Norbert Floriš, Ing. Marián  Kováčik, PhD., Ing. Valéria  Magáthová, 

Ing. Ivana Lichnerová, Bc. Barbora Klučková,  Bc. Alexandra Bartová a Daniela 

Valachová 



Výsledky hlasovania: 

Za:                   12 členov AS FEŠRR 

Proti:                 0 členov AS FEŠRR 

Nehlasovali:       0 členov AS FEŠRR   

 

Elektronickým hlasovaním per rollam bolo členmi AS FEŠRR prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie PR 01/2020 zo dňa 09.03.2020 

AS FEŠRR schvaľuje posunutie termínu Vyhlásených volieb do študentskej časti AS FEŠRR 

zo dňa 11. marca 2020 a náhradný termín zo dňa 18. marca 2020 v dôsledku  šíriacej sa 

nákazy corona vírusom a v súvislosti s Príkazom rektorky SPU v Nitre, zverejneným dňa 

09.03.2020.  

AS FEŠRR schvaľuje posunutie termínu Vyhlásených volieb do študentskej časti AS FEŠRR 

na deň  25. marec 2020 a náhradný termín na deň 1. apríl 2020. 

AS FEŠRR schvaľuje, že vyhlásené  voľby  do študentskej časti AS FEŠRR, sa  budú konať 

v tieto uvedené dni v čase od  08.00 hodiny do 15.30 hodiny v priestoroch pod Aulou SPU v 

Nitre.  

 

 

Platnosť hlasovania per rollam potvrdzuje svojim podpisom  v tejto zápisnici predsedníčka 

AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD. 

 

 

 

 

V Nitre, 10. marec  2020                                                               JUDr. J. Ďurkovičová, PhD.,     

                                                                                       Predsedníčka AS FEŠRR SPU v Nitre 

                                                                                                                                         v. r. 

 

 

 

Príloha: Hlasovanie AS FEŠRR SPU v Nitre spôsobom per rollam spustené dňa 09.03.2020 

a ukončené dňa 10.03.2020 o 10.00 hod. (zaslané dvanástimi  hlasujúcimi členmi AS FEŠRR)   

 

 


