
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV 

 

 

 
 

NÁVRH KANDIDÁTA 

na funkciu dekana Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 

 

Meno a priezvisko navrhovateľa: ________________________________________________ 

Pracovisko navrhovateľa (názov, sídlo): 

___________________________________________________________________________ 

Kontaktné údaje navrhovateľa (adresa bydliska alebo e-mail alebo telefónny kontakt):  

___________________________________________________________________________ 

 

člen akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

v zmysle Štatútu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len 

„FAJ EU v Bratislave“) a Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb    zo 

dňa 26. 09. 2018 navrhujem kandidáta na funkciu dekana FAJ EU v Bratislave na funkčné 

obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022  pána/pani: 

 

Meno a priezvisko navrhovaného kandidáta: _______________________________________ 

Pracovisko navrhovaného kandidáta (názov, sídlo): 

___________________________________________________________________________ 

Kontaktné údaje navrhovaného kandidáta (adresa bydliska alebo e-mail alebo telefónny 

kontakt):  

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

V Bratislave dňa ____________________ 

 

        ____________________________ 

        vlastnoručný podpis navrhovateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV 

 

 

 
 

SÚHLAS NAVRHNUTÉHO KANDIDÁTA 

s kandidatúrou na funkciu dekana Fakulty aplikovaných jazykov  

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 

 

Meno a priezvisko navrhovaného kandidáta: _______________________________________ 

Pracovisko navrhovaného kandidáta (názov, sídlo): 

___________________________________________________________________________ 

Kontaktné údaje navrhovaného kandidáta (adresa bydliska alebo e-mail alebo telefónny 

kontakt):  

 ___________________________________________________________________________ 

 

súhlasím s kandidatúrou na funkciu dekana Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 a zaväzujem sa 

predložiť v zmysle Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidáta na 

dekana FAJ EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 zo dňa 26. 

09. 2018 volebnej komisii  pre voľbu kandidáta na dekana FAJ EU v Bratislave v stanovenom 

termíne: 

 

1. autorizovaný pracovný životopis v slovenskom jazyku, v ktorom budem ako kandidát 

na dekana FAJ 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;  

2. aktuálnu fotografiu. 

 

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

zapísaný do zoznamu kandidátov na funkciu dekana Fakulty aplikovaných jazykov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave a nebudem volený. 

 

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

niektorých zákonov dobrovoľne udeľujem EU v Bratislave súhlas so spracúvaním mojich 

osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených vo vyššie špecifikovaných 

dokumentoch, a to na účel voľby kandidáta na dekana FAJ EU v Bratislave na funkčné obdobie 

od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022. Súhlas poskytujem EU v Bratislave na uvedený účel odo dňa 

udelenia súhlasu do 31. 03. 2019. Som oprávnená/ý svoj súhlas kedykoľvek odvolať.  

Súčasne týmto udeľujem EU v Bratislave súhlas so zverejnením môjho pracovného  životopisu, 

aktuálnej fotografie a programového vyhlásenia na úradnej výveske Akademického senátu FAJ 

EU v Bratislave a na webovom sídle FAJ EU v Bratislave.  

 

V Bratislave dňa ____________________ 

 

      ____________________________________ 

      vlastnoručný podpis navrhovaného kandidáta 


