Harmonogram konania a organizačné zabezpečenie elektronických doplňujúcich
volieb do študentskej časti AS FEŠRR, vyhlásených na deň 07.06.2022
a opakovaných volieb na deň 14.06.2022 (ďalej Harmonogram doplňujúcich evolieb)
Tento Harmonogram doplňujúcich e-volieb je vypracovaný v súlade so Zásadami volieb do AS
FEŠRR SPU v Nitre, (ďalej Zásady volieb), najmä s Časťou IV. Priebeh volieb elektronicky.
Termín konania doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEŠRR : 7. jún 2022
Dĺžka konania volieb do študentskej časti AS FEŠRR: od 08.00 hod. do 23:59 hod.

1. Podľa Zásad volieb, kandidáta do AS FEŠRR-SPU navrhuje člen AO FEŠRR alebo kolektív
členov AO FEŠRR.
Právo navrhovať kandidáta na člena AS FEŠRR SPU za študentskú časť AO fakulty má
ktorýkoľvek člen alebo kolektív členov študentskej časti AO FEŠRR, a to z členov študentskej
časti AO tejto fakulty.

2. V zmysle Čl. 5 Zásad volieb sa pre voľby do AS FEŠRR-SPU zriaďuje Fakultná študentská
volebná komisia (FŠVK).
Študentská časť AS FEŠRR v spolupráci s AS fakulty zabezpečí voľbu jednotlivých členov
FŠVK. Návrhy na členov FŠVK dáva študentská časť AS FEŠRR v spolupráci s AS fakulty.
Na člena FŠVK môže byť navrhnutý člen študentskej časti AS FEŠRR alebo člen študentskej
časti AO FEŠRR.

3. Návrhové kolo
Volebnému kolu predchádza návrhové kolo.
Navrhovanie kandidátov do študentskej časti AS FEŠRR prebieha elektronicky v UIS
v module e-voľby. Volebná komisia zhotoví podklady pre nastavenie návrhového kola v UIS
a zašle ich fakultnému integrátorovi.
Začiatok návrhového kola: 16. máj 2022 (pondelok) o 08:00 hod.
Koniec návrhového kola: 20. máj 2022 (piatok) o 23:59 hod.
Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v UIS v module e-Agenda. Každému členovi
príslušnej AO príde do jeho univerzitnej mailovej schránky informačný mail s priamym
odkazom na aplikáciu „Portál voliča“ v UIS, v ktorej má volič možnosť vyhľadať a následne
potvrdiť navrhovaného kandidáta do AS SPU v Nitre za príslušnú AO. Potvrdenie
navrhnutého kandidáta je proces nevratný!
Člen alebo kolektív členov študentskej časti AO FEŠRR môže navrhnúť najviac dvoch
kandidátov do študentskej časti AS FEŠRR.
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4. Po ukončení návrhového kola volebná komisia skontroluje platnosť hlasov návrhového
kola, e-mailom osloví navrhnuté osoby, či prijímajú kandidatúru. Navrhovaný sa ku
kandidatúre vyjadrí do troch dní od oslovenia.
V prípade, ak sa navrhovaný v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie
kandidatúry.
Volebná komisia odovzdá predsedovi AS zoznam navrhnutých kandidátov, ktorí prijali
kandidatúru.

5. Volebné kolo
FŠVK po ukončení návrhového kola zhotoví podklady pre potreby nastavenia volebného kola
(e-volieb) v univerzitnom informačnom systéme (UIS) podľa požiadaviek e-volieb v UIS
a zabezpečí ich dodanie ustanovenému fakultnému integrátorovi.

6. Po ukončení návrhového kola členovia FŠVK vypracujú zoznamy kandidátov do AS FEŠRR
a zabezpečia najneskôr 24 hodín pred začiatkom e-volieb zverejnenie zoznamu kandidátov.

7. E-voľby v UIS sa začnú podľa zadefinovaného začiatku e-volieb v podkladoch dodaných
fakultnému integrátorovi FŠVK.
V okamihu spustenia e-volieb nie je možné meniť žiadne parametre e-volieb !

8. Súčasne UIS vygeneruje každému voličovi informačný e-mail

o spustení e-volieb, kde
je uvedený aj link, ktorý voliča presmeruje do agendy Portál voliča.
V prípade, že volič nie je prihlásený do UIS, musí sa prihlásiť svojím loginom a heslom a až
následne sa dostane do Portálu voliča.
Vo voľbách môže volič – študent v Portáli voliča označiť (voliť) maximálne 1 kandidáta do
študentskej časti AS FEŠRR.
Členovia FŠVK sú povinní kontrolovať nastavenie e-volieb v UIS. Po technickej stránke FŠVK
organizačne zabezpečujú priebeh volieb do AS FEŠRR v študentskej časti akademickej obce
FEŠRR. Prípadné nezrovnalosti doriešia s administrátorom e-volieb.
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