
Návrh kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK 
 

 

Navrhovatelia:   

 

Zoznam navrhovateľov sa prikladá na osobitnom liste alebo viacerých osobitných listoch s uvedením: 

a) mena, priezviska a titulov navrhovateľov, 

b) pracoviska navrhovateľov (ak sú navrhovatelia členmi zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty) alebo 

študijného programu, stupňa štúdia a roku štúdia navrhovateľov (ak sú navrhovatelia členmi 

študentskej časti akademickej obce fakulty), 

c) dátumu a podpisu navrhovateľov, 

d) súhlasu navrhovateľov so zverejnením ich mena, priezviska a ďalších osobných údajov 

obsiahnutých v návrhu kandidáta. 

 

 

Za kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK  

na funkčné obdobie od 1. febrára 2019 do 31. januára 2023 navrhujeme: 

 

Kandidát pre voľbu: .................................................................................................................................  

(meno, priezvisko a tituly) 

Aktuálne zamestnanie (v prípade, ak kandidát pre voľbu pôsobí na fakulte, názov pracoviska fakulty): 

......................................................................................................................................................................  

Korešpondenčná adresa: ..........................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

E-mailová adresa: ......................................................................................................................................  

 



Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na dekana PdF UK na funkčné 

obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.  

Ako kandidát pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK súhlasím so zverejnením môjho mena, 

priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v tomto návrhu a osobných údajov obsiahnutých 

v štruktúrovanom pracovnom životopise a tézach programového vyhlásenia. 

 

 

V Bratislave  dňa .........................          

        ..................................................... 

                      podpis kandidáta 

___________________________________________________________________________________ 

Tento návrh kandidáta pre voľbu je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie Mgr. 

Róbertovi Zsemberovi prostredníctvom podateľne PdF UK na pracovisko: Katedra pedagogiky 

a sociálnej pedagogiky PdF UK v lehote od 28. septembra 2018 do 26. októbra 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Prevádzkovateľom, ktorý bude spracúvať Vaše osobné údaje je Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo 

námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865 (ďalej len „my“ alebo „UK“). 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté členom volebnej komisie, členom Akademického senátu PdF UK a v rozsahu uvedenom vyššie 

v tomto návrhu budú zverejnené na webovom sídle PdF UK a na úradnej výveske PdF UK. 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia našich zákonných povinností na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR* a úloh vo 

verejnom záujme na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nemôžete navrhnúť kandidáta pre 

voľbu kandidáta na dekana PdF UK, resp. kandidovať na funkciu dekana PdF UK. 

Podľa čl. 21 nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek namietať voči verejným záujmom, ktoré sledujeme.  

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme. Proti tomuto verejnému záujmu však máte právo 

kedykoľvek namietať. 

Ak budete namietať, UK nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie 

Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

Právo namietať ako aj ostatné Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne 

prostredníctvom našej zodpovednej osoby UK, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Jej kontaktné údaje sú:  

e-mail: dpo@uniba.sk 

korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií, Šafárikovo 

námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1  

Bližšie informácie o Vašich právach pri spracúvaní Vašich osobných údajov si môžete prečítať v našich podmienkach ochrany 

súkromia na našej webovej stránke: https://uniba.sk/oou. 

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 



Príloha návrhu kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK - skupina navrhovateľov 

 

Meno, priezvisko a tituly navrhovateľa 

Pracoviska navrhovateľa (ak je navrhovateľ členom zamestnaneckej 

časti akademickej obce fakulty) alebo študijný program, stupeň 

štúdia a rok štúdia navrhovateľa (ak je navrhovateľ členom 

študentskej časti akademickej obce fakulty) 

Dátum a podpis navrhovateľa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ako navrhovatelia kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK súhlasíme so zverejnením mena, priezviska a ďalších osobných údajov 

obsiahnutých v tomto návrhu. 


