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Zápis o priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FEŠRR 

 

Dátum konania volieb:      16. október 2019 

Miesto a čas konania volieb:     aula SPU Nitra 

Počet oprávnených voličov:     404     

Počet zúčastnených voličov:     56 

Percentuálny podiel zúčastnených voličov:   13,86 % 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:    56 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:   56 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:  50 

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:  6  

 

Abecedný zoznam kandidátov študentskej časti akademickej obce FEŠRR pre 

doplňujúce voľby do Akademického senátu FEŠRR 

Por. č. Priezvisko, meno, tituly Ročník, stupeň  a forma štúdia, št. program 

1. Bartová, Alexandra, Bc.  

I-RRP Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná 

forma, 1. ročník, študijný program Regionálny 

rozvoj a politiky EÚ 

2. Boreková Miroslava, Bc.    

I-RRP Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná 

forma, 1. ročník, študijný program Regionálny 

rozvoj a politiky EÚ  

3. Klučková Barbora, Bc.  

I-RRP Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná 

forma, 1. ročník, študijný program Regionálny 

rozvoj a politiky EÚ 

 

 



Poradie kandidátov študentskej časti akademickej obce FEŠRR pre doplňujúce 

voľby do Akademického senátu FEŠRR 

Por. č. Priezvisko, meno, tituly Počet hlasov 

1. Bartová Alexandra , Bc.  33 

2. Klučková Barbora, Bc.  17 

 

Stanovisko k priebehu volieb: 

Voľby prebehli bez rušivých momentov a nedostatkov, v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod. 

V zmysle Čl. 12 Zásad volieb do AS FEŠRR (Náhradníci a doplňujúce voľby) je náhradným 

členom AS FEŠRR v študentskej  časti AS FEŠRR  kandidát, ktorý kandidoval 

v   doplňujúcich voľbách do AS FEŠRR pre príslušné funkčné obdobie a získal najvyšší počet 

hlasov medzi kandidátmi, ktorí sa nestali členmi AS FEŠRR. V prípade týchto volieb je 

náhradným členom AS FEŠRR v študentskej  časti AS FEŠRR študentka Boreková 

Miroslava, Bc., s počtom 16 hlasov.  

 

 

Nitra, 16. október 2019 

 

Zloženie volebnej komisie: 

predseda volebnej komisie: 

Ing. Ivana Lichnerová                                                                 v. r.  

 

Členovia volebnej komisie: 

Ivana Magáthová                                                                         v. r.  

         

Ing. Nikolas Szabó                                                                       v. r.  

 

Eva Torišková                                                                              v. r.  

       

Ing. Lukáš Varecha                                                                  v. r.  

 



      


