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Bratislava, 23. 2. 2022 

Z á p i s n i c a  

z 1. zasadnutia Volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK 

zo dňa 23. februára 2022 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16:45 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   zasadačka Vedeckej rady UK  

(Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

Prítomní:      6 členov podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba podpredsedu komisie 

3. Schválenie vzoru návrhu kandidáta na rektora. 

4. Záver. 

 

Vzhľadom na to, že AS UK dňa 23.2.2022 vyhlásil Voľby kandidáta na rektora UK v BA, a 

zvolil predsedu a členov Volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK (ďalej len 

„volebná komisia“ alebo „komisia“), predseda volebnej komisie následne po zasadnutí 

pléna AS UK osobne pozval členov komisie na 1. zasadnutie, v záujme bezodkladného 

schválenia náležitostí stanovených Poriadkom volieb kandidáta na rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave: voľba podpredsedu a schválenie vzoru návrhu kandidáta na 

rektora.  

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Predseda komisie privítal prítomných členov komisie a konštatoval, že komisia je 

uznášaniaschopná.  

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného pri osobnom 

pozvaní na zasadnutie komisie podľa ustanovení čl. 3 ods. 2 a čl. 5 ods. 5 Poriadku volieb 

kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave  (1. Otvorenie, 2. Voľba 

podpredsedu komisie, 3. Schválenie vzoru návrhu kandidáta na kandidáta na rektora, 4. 

Záver), a zároveň prítomných vyzval na predkladanie ďalších návrhov na zmenu alebo 

doplnenie programu rokovania komisie. Keďže žiadny ďalší návrh na zmenu alebo 

doplnenie programu zasadnutia komisie nezaznel, predseda komisie nechal hlasovať 

o navrhnutom programe zasadnutia. 
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Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 6 4 6 0 0 schválené 

 

Predseda komisie skonštatoval, že program zasadnutia komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Voľba podpredsedu komisie 

Predseda komisie vyzval členov komisie, aby dali návrhy na podpredsedu komisie.  

Navrhnutý bol jeden kandidát, JUDr. Filip Vincent. Predseda komisie dal následne o návrhu 

hlasovať. 

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 6 4 6 0 0 schválené 

Predseda komisie konštatoval, že za podpredsedu komisie bol zvolený JUDr. Filip Vincent. 

 

Uznesenie č. 1 

Volebná komisia na voľby kandidáta na rektora UK volí za podpredsedu komisie JUDr. Filipa 

Vincenta. 

 

Bod č. 3: Schválenie vzoru návrhu kandidáta na kandidáta na rektora. 

Predseda komisie predložil členom komisie znenie odporúčaného vzoru návrhu kandidáta 

na kandidáta na rektora podľa čl. 14 Poriadku volieb kandidáta na rektora UK. Komisia 

prispôsobila vzor aktuálne vyhláseným voľbám na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 

31. januára 2027.  

 

Uznesenie č. 2 

Volebná komisia na voľby kandidáta na rektora UK schvaľuje vzor návrhu kandidáta na 

kandidáta na rektora, v znení:  

„Návrh kandidáta na kandidáta na rektora  

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Navrhovateľ:
*
.............................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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(meno, priezvisko a tituly, označenie fakulty alebo inej súčasti UK;  

ak je navrhovateľ členom Správnej rady UK označenie, že ide o člena Správnej rady UK) 

 

Korešpondenčná 

adresa: .......................................................................................................... .............................

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

E-mail: ....................................................................................................................................... 

 

Za kandidáta na kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave  

na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 navrhujem: 

 

Meno, priezvisko a tituly: .........................................................................................................  

Korešpondenčná 

adresa: .......................................................................................................... .............................

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

E-mail: ........................................................................................................................................ 

Aktuálne 

zamestnanie: .............................................................................................................. ...............

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

(ak kandidát pôsobí na UK, názov fakulty alebo inej súčasti UK;  

ak kandidát nepôsobí na UK, názov zamestnávateľa a adresa)  

 

Ako navrhovateľ kandidáta na kandidáta na rektora UK súhlasím so zverejnením môjho 

mena, priezviska a ďalších identifikačných údajov obsiahnutých v tomto návrhu. 

 

V ...................................... dňa ...................        

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

                   podpis navrhovateľa 

 

Stručný pracovný životopis (maximálne trojstranový – normostrana má 1800 znakov) 

kandidáta na kandidáta na rektora UK je prílohou tohto návrhu/nie je prílohou tohto 

návrhu. (Ak stručný pracovný životopis kandidáta na kandidáta na rektora nebude 

podaný, návrh nebude akceptovaný!) 
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Programové tézy kandidáta na kandidáta na rektora UK (maximálne dvojstranové – normostrana má 

1800 znakov) sú prílohou tohto návrhu/nie sú prílohou tohto  návrhu. 

Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave na obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Zároveň 

súhlasím so zverejnením môjho pracovného životopisu a programových téz.  

 

V ...................................... dňa ...................        

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

                   podpis kandidáta 

___________________________________________________________________________ 

Tento návrh je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie na voľby kandidáta 

na rektora UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK, Šafárikovo námestie 6, 

Bratislava, miestnosť č. 1 v historickej budove UK najneskôr do 4.5.2022, 12.00 hod. 

 

* navrhovateľ musí byť členom akademickej obce UK alebo členom Správnej rady UK 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Poučenie o ochrane osobných údajov 

 

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, zamestnancovi kancelárie Akademického senátu UK a členom 

Akademického senátu UK a v rozsahu uvedenom vyššie v tomto návrhu budú zverejnené na webovom sídle UK a na úradnej 

výveske 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 na kandidáta na rektora, resp. kandidovať na funkciu rektora. 

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)“ 

 

https://uniba.sk/oou
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Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 6 4 6 0 0 schválené 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4:  Záver 

Predseda komisie, Mgr. Gašpar Fronc, poďakoval členom komisie za účasť a ukončil 

zasadnutie.  

Koniec zasadnutia:  17:15 hod.  

 

Zápisnicu vyhotovila:     ............................................. 

Mgr. Tamara Čipková, PhD., členka komisie 

 

 

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

 

 

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

JUDr. Filip Vincent Mgr. Gašpar Fronc 

podpredseda Volebnej komisie na voľby 

kandidáta na rektora UK 

predseda Volebnej komisie na voľby kandidáta na 

rektora UK 

 


