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UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY 

 

 

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNE KONANIE 

 

Osobné údaje uchádzača 
Priezvisko:  Rodné priezvisko: 

Meno: Titul:   

Dátum a miesto narodenia: 

Rodné číslo: Štátna príslušnosť: 

Trvalé bydlisko uchádzača 

Ulica a číslo: PSČ: 

Obec: Telefón:  

Kontaktná adresa pre korešpondenciu: 

(ak je iná ako trvalé bydlisko) 

 

Adresa elektronickej pošty:  

Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača 

Bakalársky študijný odbor/program:  Rok skončenia štúdia: 

Úplný názov vysokej školy: 

Fakulta:  Č.diplomu: 

Magisterský študijný odbor/program:  Rok skončenia štúdia: 

Úplný názov vysokej školy: 

Fakulta:  Č.diplomu: 

Názov obhájenej diplomovej práce: 

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku  

V študijnom odbore: Verejná politika a verejná správa Názov katedry: 

Názov témy rigoróznej práce:  

Vlastná téma konzultovaná s :  

 

Prílohy:  

■  

■  

■  

■  

 
 

 

 

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

  dátum          podpis uchádzača 

 

Týmto čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé 

a som si vedomý/á následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov. 

 

 

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

          dátum          podpis uchádzača 
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Súhlas uchádzača: ...................................................................... 

                                          (titul, meno, priezvisko) 

                               

    

 
Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) (ďalej len „GDPR“) dávam Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“), so sídlom Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768, súhlas so 

spracovaním mojich osobných údajov na nižšie uvedené účely (A-C). Súhlas môžem kedykoľvek písomne 

odvolať. Beriem na vedomie, že poskytnutie mojich osobných údajov na každý z nižšie uvedených účelov je 

dobrovoľné. Zároveň som si vedomá/ý svojich práva ako dotknutej osoby.* Moje osobné údaje budú poskytnuté 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

A. Spracovanie mojich osobných údajov na účely realizácie rigorózneho konania. Tento súhlas sa vzťahuje 

na osobné údaje uvedené v prihláške a v jej prílohách a na ďalšie mnou uvedené údaje v priebehu 

rigorózneho konania. Tento súhlas platí 10 rokov od ukončenia rigorózneho konania. Bez udelenia 

súhlasu sa nemožno zúčastniť rigorózneho konania.                                                                                               

Dátum:                            Podpis: 

B. Zverejnenie mojich údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto narodenia, priznaný 

akademický titul a rok jeho udelenia, fakulta a študijný program, za účelom ich použitia pri slávnostnej 

promócii. Platnosť súhlasu je časovo obmedzená uskutočnením všetkých úkonov súvisiacich s konaním 

slávnostnej promócie. Bez udelenia súhlasu nie je možné mať slávnostnú promóciu.                                  

Dátum:                          Podpis: 

 

C. Zverejnenie mojich údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto narodenia, priznaný 

akademický titul a rok jeho udelenia, fakulta a študijný program na webovom sídle UPJŠ za účelom ich 

uvedenia v zozname absolventov. Súhlas platí na dobu 50 rokov od ukončenia rigorózneho konania. 

Toto zverejnenie údajov je dobrovoľné.                                                                                           

                Dátum:                             Podpis:  

 

* Poučenie  o právach uchádzača ako dotknutej osoby podľa GDPR. 

Dotknutá osoba (t .j. uchádzač) má právo na základe písomnej žiadosti od UPJŠ: 

a) požadovať prístup k jej osobným údajom; 

b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov; 

c) namietať spracúvanie osobných údajov, 

d) na prenosnosť svojich osobných údajov; 

e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na 

tomto právnom základe, 

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 22 GDPR.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


