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                        NÁVRH  NA KANDIDÁTA 

                   na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

                    na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 

 

V zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave navrhujem na kandidáta na 

dekana pána/pani: 

 

Meno navrhovaného:  ..................................................................................................................................... 

Priezvisko navrhovaného: .............................................................................................................................. 

Telefonický kontakt navrhovaného: ............................................................................................................... 

Korešpondenčná poštová adresa navrhovaného: ........................................................................................... 

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

Emailová adresa navrhovaného: .................................................................................................................... 

 

Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na dekana NHF EU v Bratislave 

Ja ......................................................................................... (meno a priezvisko navrhovaného) súhlasím 

s kandidatúrou na dekana NHF EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 a 

zaväzujem sa predložiť v zmysle článku 3, bodu 3 Volebného poriadku  pre voľbu kandidáta na dekana NHF 

EU v Bratislave zo dňa 6.9.2018 volebnej komisii pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave 

v stanovenom termíne: 

 

a) životopis v slovenskom jazyku, v ktorom budem ako kandidát na dekana NHF EU v Bratislave 

prezentovať svoje znalosti a kompetencie v nasledujúcich oblastiach: vzdelanie; pedagogické 

skúsenosti; výskumné skúsenosti; manažérske skúsenosti a práca s ľuďmi; medzinárodná spolupráca; 

jazykové znalosti; získané ocenenia; súčasťou životopisu bude aj moja aktuálna fotografia; 

b) doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní  a  vedecko-pedagogickom titule, 

c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

d) volebný program kandidáta v slovenskom jazyku. 

 

Beriem na vedomie, že ak uvedené dokumenty nepredložím v stanovenom termíne, nebudem zaradený do 

zoznamu kandidátov na dekana NHF EU v Bratislave a nemôžem byť volený. 

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

dobrovoľne udeľujem dňom podpísania tohto súhlasu súhlas Volebnej komisii pre voľbu kandidáta na 

dekana NHF EU v Bratislave  a Akademickému senátu NHF EU v Bratislave so spracúvaním 

a uchovávaním mojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v hore uvedených 

dokumentoch, a to na účel voľby kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave s funkčným obdobím od 

01.02.2019 do 31.01.2023.  

Súčasne týmto udeľujem Volebnej komisii pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave súhlas so 

zverejnením môjho životopisu, aktuálnej fotografie a volebného programu na informačnej tabuli 

Akademického senátu NHF EU v Bratislave a na úvodnej internetovej stránke NHF EU v Bratislave.  

 

V Bratislave,  dňa  

 

 

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

                                                          úradne overený podpis navrhnutého kandidáta 


