
Formulár na predkladanie návrhu kandidáta na člena 
Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

 
 

Údaje o navrhovateľovi 
  (subjekt podávajúci návrh na kandidáta na člena správnej rady) 

Názov subjektu 

 
 

Kategórie subjektov 

 
(subjekt podávajúci návrh na člena správnej rady) 

 

Adresa navrhovateľa 

Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo 

   
v prípade ak adresa nemá ulicu, 
napíšte názov obce 

Obec 

 

 
PSČ 

  
 

Údaje o štatútarovi/kontaktnej osobe za navrhovateľa 
(subjekt podávajúci návrh na člena správnej rady)

Štatutár 

Meno 

 

 
Priezvisko 

  
 

Telefónne číslo E-mail 

  
 

 

 

právnická osoba zapísaná do registra mimovládnych neziskových organizácií 

 

  

  

  



Kontaktná osoba 

Meno 

 

 
Priezvisko 

  
 

Telefónne číslo E-mail 

  
 

 

 Ako štatutár za navrhovateľa (dotknutá osoba) som sa oboznámil so  spracúvaním osobných údajov. 
 

Bližšie informácie pre dotknuté osoby nájdete na konci tohto formulára pod názvom Poučenie o ochrane osobných 
údajov 

 

 

Údaje o navrhovanej osobe (kandidát na člena Správnej rady UK  
v Bratislave) 
Vypĺňa navrhovateľ (subjekt podávajúci návrh na člena správnej rady) 

Meno Priezvisko 

  
 

Titul(y) pred menom 

 
 

Titul(y) za menom 

 
 

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 

 
Navrhovaná osoba musí mať minimálne vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa. 

Dátum narodenia navrhovanej osoby 

 
 

Email navrhovanej osoby Telefónne číslo navrhovanej osoby 

  

Adresa trvalého pobytu navrhovanej osoby 

Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo 

   
v prípade ak adresa nemá ulicu, napíšte názov obce 

 
Obec                     PSČ

 
     

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  



Navrhovaná osoba sa navrhuje za kandidáta na člena  
Správnej       rady Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Upozorňujeme, že v prípade, ak navrhovaná osoba bude vybratá na vymenovanie do funkcie člena 
správnej rady, v čase vymenovania nebude môcť zastávať nasledujúce funkcie: 

 
 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, 

 člena vlády, 

 štátneho tajomníka, 

 rektora, 

 prorektora, 

 dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; 

 je osobou so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo 

 je osobou pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo 
príspevkovou organizáciou 

 je osobou s členstvom v akademickej obci príslušnej verejnej vysokej školy (netýka sa návrhov, z ktorých bude 
voliť študentská časť AS UK) 

 je osobou s členstvom v správnej rade inej vysokej školy 

 je osobou s členstvom v akademickom senáte príslušnej vysokej školy a v správnej rade inej vysokej 
školy. 

 je závislou osobou podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. 
 
 

Povinné prílohy 
 (Povinné prílohy podáva subjekt podávajúci návrh na kandidáta na člena správnej rady) 

Vlastnoručne podpísaný životopis navrhovanej osoby 

Súhlas navrhovanej osoby s nomináciou 

Čestné vyhlásenie navrhovanej osoby o splnení podmienok uvedených v § 40 ods. 3 zákona o vysokých 
školách 

   Týmto potvrdzujem pravdivosť vyplnených  údajov 

 Potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami a postupom pri vypĺňaní formulára 

 Potvrdzujem, že som oboznámil navrhovanú osobu - kandidáta na člena správnej rady (dotknutá osoba) so 
spracúvaním osobných údajov 

 

                              Podpis a pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 a mandátovej komisie AS UK, zamestnancovi kancelárie 
Akademického senátu UK a členom Akademického senátu 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 člena Správnej rady 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. 

https://uniba.sk/oou

