
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

 

Zápis o priebehu online volieb do študentskej časti Akademického 
senátu FEŠRR 

 

Dátum konania volieb:    7. jún 2021, pondelok 

 

Miesto a čas konania volieb:   online voľby, uskutočnené voličmi, užívateľmi UIS, 

cez e-Agenda a  Portál voliča, kde voliči odvolili 

tajnou voľbou  

 

Počet oprávnených voličov:   326 študentov FEŠRR     

 

Počet zúčastnených voličov:   81 študentov FEŠRR 

 

Percentuálny podiel zúčastnených voličov: 24,48 % 

 

 

Abecedný zoznam kandidátov študentskej časti akademickej obce FEŠRR pre voľby do 

Akademického senátu FEŠRR, konané dňa 07. 06. 2021 

Por. 

č. 
Priezvisko, meno, tituly Stupeň  a forma štúdia, ročník,  študijný program 

1. Bartová, Alexandra, Bc.  
I-RRP Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma, 2. 

ročník, študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ 

2. 
Hvizdová Vanesa  

 

B-RRP Bakalársky typ štúdia, denná prezenčná forma, 3. 

ročník, študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ 

3. 
Modránska Natália 

 

B-RRP Bakalársky typ štúdia, denná prezenčná forma, 3. 

ročník, študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ 

4. 
Skladaná Vladimíra  

 

B-RRP Bakalársky typ štúdia, denná prezenčná forma, 3. 

ročník, študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ 

5. 
Šoltýsová Tatiana, Bc. 

 

I-RVT Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma, 1. 

ročník, študijný program Rozvoj vidieka a vidieckeho 

turizmu 
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Poradie kandidátov študentskej časti akademickej obce FEŠRR pre voľby do Akademického 

senátu FEŠRR, konané dňa 07. 06. 2021 

Por. č. Priezvisko, meno, tituly Počet hlasov 

1. Bartová Alexandra , Bc.  37 

2. Skladaná Vladimíra 29 

3.  Šoltýsová Tatiana, Bc. 27 

4.  Modránska Natália 25 

5. 
Hvizdová Vanesa – náhradná členka AS 

FEŠRR 
21 

 

Stanovisko Fakultnej študentskej volebnej komisie (FŠVK) k priebehu volieb do študentskej 

časti AS FEŠRR: 

Voľby do študentskej časti AS FEŠRR, ktoré sa uskutočnili 7. júna 2021, prebehli bez rušivých 

momentov a nedostatkov. Voči priebehu volieb a výsledkom volieb neboli v zmysle Zásad volieb do 

AS FEŠRR vznesené a podané žiadne námietky, pripomienky, ani podnety. Voľby sa uskutočnili po 

prvýkrát online formou, v čase od 08.00 hod. do 23.59 hod. Volieb sa zúčastnilo 81 voličov, študentov 

FEŠRR, z celkového počtu 326 oprávnených voličov, čo predstavuje 24,48% oprávnených voličov. 

Príslušná FŠVK potvrdzuje týmto podľa Čl. 12, ods. 5, písm. a) Zásad volieb do AS FEŠRR poradie 

kandidátov do študentskej časti AS FEŠRR podľa počtu získaných hlasov a poradie  náhradníkov na 

členov AS FEŠRR, podľa Čl. 9 ods. 5 písm. b) Zásad volieb do AS FEŠRR. Podľa Čl. 16, ods. 1 

Zásad volieb do AS FEŠRR (Náhradníci a doplňujúce voľby) je náhradným členom AS FEŠRR 

v študentskej  časti AS FEŠRR  kandidát, ktorý kandidoval vo voľbách do AS FEŠRR pre príslušné 

funkčné obdobie a získal najvyšší počet hlasov medzi kandidátmi, ktorí sa nestali členmi AS FEŠRR.  

V prípade týchto online volieb do študentskej časti AS FEŠRR, je náhradným členom AS FEŠRR 

v študentskej  časti AS FEŠRR študentka Vanesa Hvizdová, ktorá získala vo voľbách 21 hlasov 

oprávnených voličov, čo predstavuje 25,92% hlasov oprávnených voličov. 

 

 

Nitra, 8. jún 2021 

 

 

Zloženie FŠVK: 

predsedníčka FŠVK: 

Ivana Magáthová,   v. r. 

 

                                                                                          

členovia FŠVK:                                                                 

Anna Chernova,      v. r. 

Laura Laciková,      v. r. 

Lucia Mráziková,    v. r.  

Eva Torišková,        v. r.      


