
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 

 

 

 

 1.zmena : 
 Časť II.,  Článok 2 Členovia senátu a volebné právo Zásad volieb sa dopĺňa o odsek (12) 

 

 
Nové znenie:  

 

Časť II. 
Členovia senátu a voľby do AS FEŠRR-SPU 

 
 

Článok 2 
Členovia senátu a volebné právo 

 
(1) Akademický senát FEŠRR-SPU sa skladá z volených zástupcov akademickej obce 

FEŠRR-SPU v Nitre (ďalej AO FEŠRR-SPU). 
(2) Funkcia člena AS FEŠRR-SPU je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, 

dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 
(3) Člen AS FEŠRR-SPU môže byť súčasne členom AS SPU.  
(4) Voľby do AS FEŠRR-SPU sú priame a uskutočňujú sa tajným hlasovaním. 
(5) Členov AS FEŠRR-SPU volia zo svojich radov členovia AO FEŠRR-SPU.  
(6) Právo voliť a byť volení do AS FEŠRR-SPU má každý člen AO FEŠRR-SPU. 
(7)  Akademický senát FEŠRR-SPU sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú 

časť. Členov zamestnaneckej časti akademického senátu volia v priamych tajných 
voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti 
akademického senátu  volia v tajných voľbách členovia študentskej časti 
akademickej obce. 

(8) Akademický senát FEŠRR-SPU má 12 členov.  
(9) Študentská časť akademickej obce FEŠRR-SPU, študenti I., II. a III. stupňa štúdia, 

má jednotretinové zastúpenie v AS FEŠRR-SPU. 
(10) Funkčné obdobie členov  AS FEŠRR SPU je najviac štvorročné. 
(11) Funkčné obdobie AS FEŠRR SPU je štvorročné. 
(12)     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.  



Táto pôsobnosť akademického senátu fakulty, alebo niektorej z jeho častí  je 
vykonávaná až do uskutočnenia právoplatných volieb do akademického senátu 
fakulty, alebo do niektorej z jeho častí.  

 
 

2.zmena : 
V Časti V., Článku 19 Účinnosť Zásad volieb sa za odsek (8) vkladá odsek (9) s textom: 

„Zmena č.7/2020 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS FEŠRR SPU dňa 

31.03.2020 per rollam hlasovaním. 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.  
(9) Zmena č. 7/2020 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre bola schválená AS FEŠRR 
SPU dňa 03.04.2020 per rollam hlasovaním. Týmto dňom nadobúda platnosť a 
účinnosť. 
 
 
 

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

v.r. 



 


