Organizačné zabezpečenie elektronických volieb do AS SPU v Nitre
na funkčné obdobie 2022–2026
Termín konania volieb: 12.10.2022 (streda)
Dĺžka konania volieb: 07:30 – 15:30 hod.
Forma volieb: elektronická (UIS)
Toto organizačné zabezpečenie sa riadi znením Zásad volieb do AS SPU v Nitre schváleným AS SPU
v Nitre dňa 17.02.2021 a Dodatkom č. 1 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre schváleným dňa 23.06.2022.
Člen AS SPU v Nitre môže byť súčasne členom AS fakulty a člen AS fakulty môže byť členom AS SPU.
Volebnému kolu predchádza návrhové kolo.
Návrhové i volebné kolo organizačne zabezpečujú volebné komisie v zmysle Zásad volieb do AS SPU.
Návrhové kolo
Začiatok návrhového kola: 28.09.2022 (streda) o 07:30
Koniec návrhového kola: 03.10.2022 (pondelok) o 15:30
Forma návrhového kola: elektronická
Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v UIS v module -Agenda.
Navrhovať kandidátov môžu iba jednotlivci.
Člen zamestnaneckej časti AO fakulty môže navrhnúť najviac jedného kandidáta zamestnaneckej časti
AO príslušnej fakulty, a to z členov zamestnaneckej časti AO tejto fakulty.
Člen zamestnaneckej časti ostatných súčastí AO SPU môže navrhnúť najviac jedného kandidáta
zamestnaneckej časti AO ostatných súčastí AS SPU, a to z členov zamestnaneckej časti AO ostatných
súčastí AS SPU.
Člen študentskej časti AO fakulty môže navrhnúť najviac jedného kandidáta študentskej časti AO
príslušnej fakulty, a to z členov študentskej časti AO tejto fakulty.
Kandidát do AS SPU zastupujúci fakultu môže byť súčasne navrhnutý na kandidáta do AS fakulty.
V návrhovom kole príde každému členovi príslušnej časti AO do jeho univerzitnej mailovej schránky
informačný e-mail s priamym odkazom na modul „Portál voliča“ v UIS, kde má možnosť v zozname
zamestnancov SPU, ktorí sú oprávnení byť volení do AS SPU, vyhľadať a následne potvrdiť ním
navrhovanú osobu na kandidáta do AS SPU v Nitre za príslušnú AO. Potvrdenie navrhnutého kandidáta
je proces nevratný!
Po ukončení návrhového kola volebná komisia e-mailom osloví všetky navrhnuté osoby, ktoré spĺňajú
podmienky, či prijímajú kandidatúru. Navrhovaný sa ku kandidatúre vyjadrí do troch (3) dní od oslovenia.
V prípade, že sa navrhovaný v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry.
Volebné kolo
Príslušná volebná komisia vypracuje zoznam kandidátov do AS SPU v Nitre, ktorí svoju kandidatúru
potvrdili a najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zabezpečí zverejnenie tohto zoznamu kandidátov
na webovej stránke univerzity.
Vo volebnom kole každý člen príslušnej časti AO obdrží prostredníctvom univerzitnej mailovej schránky
informačný e-mail s priamym odkazom na modul „Portál voliča“ v UIS, kde výberom (označením)
určeného počtu kandidátov vykoná tajnú voľbu členov AS SPU za túto časť AO. Potvrdenie voľby členov
AS SPU je proces nevratný!

Na SPU okrem Fakultných zamestnaneckých komisií, Fakultných študentských komisií a Univerzitnej
zamestnaneckej komisie pôsobí aj stála Centrálna univerzitná volebná komisia (CUVK), ktorá pracuje
v zložení:
doc. Ing. Ľuboš VOZÁR, PhD. (predseda) – člen za FAPZ,
Ing. Elena HUDÁKOVÁ – členka za R-SPU a celoškolské pracoviská,
doc. Ing. Ingrid KARANDUŠOVSKÁ, PhD. – členka za TF,
Ing. Daniela KOŠŤÁLOVÁ, PhD. – členka za FBP,
doc. Ing. Zuzana POLÁKOVÁ, PhD. – členka za FEM,
Ing. Georgetta PALŠOVÁ – členka za FEŠRR,
Mgr. Viera REŽOVÁ – členka za FZKI a
člen za AO študentov zvolený na zasadnutí AS SPU dňa 28.9.2022.
Harmonogram volieb
Organizačné zabezpečenie elektronických volieb do AS SPU v Nitre sa vykoná podľa Čl. 13 Zásad volieb
do AS SPU v Nitre.
Priebeh elektronických volieb upravuje Čl. 14 Zásad volieb do AS SPU v Nitre.
Vyhodnotenie výsledkov volieb upravuje Čl. 16 Zásad volieb do AS SPU v Nitre.
Každý člen AO má právo podať námietky a sťažnosti voči priebehu a výsledkom volieb v súlade s Čl. 17
Zásad volieb do AS SPU v Nitre.

