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Zápisnica 4/2020  

z elektronického hlasovania per rollam Akademického senátu Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej AS 

FEŠRR ) zo dňa 03.04.2020 

 

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

o hlasovanie spôsobom per rollam.  

Hlasovanie per rollam zo dňa 03.04.2020 sa týkalo mimoriadnej situácie, vzniknutej na úrovni 

Slovenskej republiky, (v súčasnosti vyhlásenie núdzového stavu v dôsledku pandémie, 

spôsobenej coronavírusom), z dôvodu ktorej nie je objektívne možné uskutočniť už vyhlásené 

voľby do študentskej časti AS FEŠRR.  Hlasovanie sa konkrétne týkalo zabezpečenia možnosti 

sfunkčnenia študentskej časti AS FEŠRR návrhom predĺženia jej mandátu počas obdobia 

mimoriadnej situácie. 

Návrh Zmeny č. 7/2020 Zásad volieb do AS FEŠRR predložila v zmysle zákona predsedníčka  

AS FEŠRR  (Príloha 1).  

Návrh Zmeny č. 7/2020 Zásad volieb do AS FEŠRR bol odoslaný na preštudovanie 

a hlasovanie  členom AS FEŠRR elektronickou poštou na emailovú adresu jednotlivých členov 

AS FEŠRR. 

 

Predsedníčka AS FEŠRR SPU v Nitre, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., z vyššie uvedeného 

dôvodu dala následne  hlasovať menovite všetkým jednotlivým členom AS FEŠRR SPU v Nitre 

spôsobom per rollam  o návrhu predkladaného uznesenia PR 04/2020 zo dňa 03.04.2020: 

AS FEŠRR schvaľuje Zmenu č. 7/2020 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre.  

AS FEŠRR schvaľuje,  že pokiaľ z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie na úrovni Slovenskej 

republiky,  alebo európskej úrovni, alebo svetovej úrovni nie je objektívne možné uskutočniť 

voľby do AS FEŠRR, alebo do niektorej z jeho častí (do zamestnaneckej časti AS FEŠRR, alebo 

do študentskej časti AS FEŠRR) vykonáva pôsobnosť akademického senátu fakulty odstupujúci 

akademický senát fakulty, alebo vykonáva pôsobnosť niektorej z jeho častí odstupujúca 

zamestnanecká časť alebo odstupujúca študentská časť akademického senátu fakulty.  

AS FEŠRR schvaľuje, že táto pôsobnosť akademického senátu fakulty, alebo niektorej z jeho 

častí  bude vykonávaná až do uskutočnenia právoplatných volieb do akademického senátu 

fakulty, alebo do niektorej z jeho častí.  

Hlasovacie lístky boli členom AS FEŠRR zaslané prílohou emailovej pošty dňa 1. apríla 2020 

o 09:44 hodine, kedy bolo hlasovanie per rollam spustené.  

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

hlasovanie per rollam dňa 3. apríla 2020 o 12.00 hodine predsedníčkou AS FEŠRR ukončené. 

Následne predsedníčka AS FEŠRR 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 2) 

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 
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Ing. Ivana Lichnerová, Bc. Barbora Klučková, Daniela Valachová a Bc. 

Alexandra Bartová 

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 nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie PR 04/2020 zo dňa 03.04.2020: 

AS FEŠRR schvaľuje Zmenu č. 7/2020 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre. 

AS FEŠRR schvaľuje,  že pokiaľ z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie na úrovni Slovenskej 

republiky,  alebo európskej úrovni, alebo svetovej úrovni nie je objektívne možné uskutočniť 

voľby do AS FEŠRR, alebo do niektorej z jeho častí (do zamestnaneckej časti AS FEŠRR, 

alebo do študentskej časti AS FEŠRR) vykonáva pôsobnosť akademického senátu fakulty 

odstupujúci akademický senát fakulty, alebo vykonáva pôsobnosť niektorej z jeho častí 

odstupujúca zamestnanecká časť alebo odstupujúca študentská časť akademického senátu 

fakulty.  

AS FEŠRR schvaľuje, že táto pôsobnosť akademického senátu fakulty, alebo niektorej z jeho 

častí  bude vykonávaná až do uskutočnenia právoplatných volieb do akademického senátu 

fakulty, alebo do niektorej z jeho častí.  

 

Platnosť hlasovania per rollam potvrdzuje svojim podpisom  v tejto zápisnici predsedníčka 

AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

V Nitre, 3. apríl 2020                                                                    JUDr. J. Ďurkovičová, PhD.,        

                                                                                       Predsedníčka AS FEŠRR SPU v Nitre 

                                                                                                                                              v. r. 

 

 

 

 

 

Príloha 1 : Zmena č. 7/2020 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 03.04.2020 per rollam hlasovaním 

 

Príloha 2 : Hlasovanie AS FEŠRR SPU v Nitre spôsobom per rollam spustené dňa 01.04.2020 

a ukončené dňa 03.04.2020 o 12.00 hod. (zaslané 12 hlasujúcimi členmi AS FEŠRR)  
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