
Organizačné zabezpečenie elektronických doplňujúcich volieb 

do študentskej časti AS TF SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022 

 

 

Termín konania doplňujúcich volieb:  12.10.2021 

Dĺžka konania volieb:    07:30 –23:59 hod 

 

Toto organizačné zabezpečenie sa riadi znením Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre (2021) 

vyhlásením predsedu AS TF SPU v Nitre zo dňa 28.6.2021.  

 

Do AS TF SPU v Nitre sa volia 2 členovia za AO TF študentov.  

 

Člen AS TF môže byť súčasne členom AS SPU a člen AS SPU môže byť členom AS TF.  

 

Volebnému kolu predchádza „návrhové kolo“. 

 

Právo navrhovať kandidáta na člena AS TF SPU v Nitre za študentskú časť AO TF má 

ktorýkoľvek člen študentskej časti AO TF. 

 

Člen študentskej časti AO TF môže navrhnúť najviac dvoch (2) kandidátov.  

(Upozornenie: Ak sa navrhovateľ rozhodne len pre jedného kandidáta, nie je nutné navrhovať 

dvoch kandidátov.)  

 

Návrhové kolo 

Začiatok návrhového kola:  28.9.2021 o 07:30 

Koniec návrhového kola:  1.10.2021 o 23:59 

 

Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v UIS v module e-Voľby. Každému členovi 

AO príde do jeho univerzitnej mailovej schránky informačný mail s priamym linkom na 

aplikáciu v UIS „Portál voliča“, v ktorej má volič možnosť vyhľadať a následne potvrdiť 

navrhnutého kandidáta do AS TF SPU v Nitre. Potvrdenie navrhnutého kandidáta je 

proces nevratný! 

 

Po ukončení návrhového kola volebná komisia e-mailom osloví navrhnuté osoby, či prijímajú 

kandidatúru. Navrhovaný sa ku kandidatúre vyjadrí do troch (3) dní od oslovenia. V prípade, 

ak sa navrhovaný v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry.  

 

Fakultná študentská volebná komisia vypracuje zoznam kandidátov do AS TF SPU v Nitre, 

ktorí svoju kandidatúru potvrdili, a najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zabezpečí 

zverejnenie tohto zoznamu kandidátov na webovej stránke TF.  

 

Študentská volebná komisia pracuje v zložení: 

Bc. Lucie Bartlová 

Bc. Martin Mikulec 

Bc. Adrián Mihalka 

Enrik-Mário Fašianok 

Branislav Karkus 

 

 

 



Organizačné zabezpečenie elektronických volieb do AS TF SPU v Nitre sa vykoná podľa     

čl. 13 Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre (2021).  

 

Priebeh elektronických volieb upravuje čl. 14 Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre (2021).  

 

Vyhodnotenie výsledkov volieb upravuje čl. 16 Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre (2021). 

 

Každý člen AO má právo podať námietky a sťažnosti voči priebehu a výsledkom volieb 

v súlade s čl.17 Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre (2021). 

 

 

 

 


