NOMINAČNÝ LIST - JEDNOTLIVEC
Meno a priezvisko žiaka/študenta:
Dátum narodenia:
Bydlisko (ulica, č. domu, PSČ):
mestská časť:
e-mail:

Kontakty: tel. číslo/mobil:

Názov a adresa školy, alebo organizácie, ktorú žiak/študent reprezentuje (názov, ulica, č. domu,
PSČ):
mestská časť:
e-mail:

Kontakty na školu/organizáciu: tel. č.:

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ OCENENIE V KALENDÁRNOM ROKU 2018
Žiadame predložiť fotokópiu dosiahnutého ocenenia (diplom, čestné uznanie)
Ďalšie vynikajúce výsledky žiaka/študenta doplňte na druhej strane listu podľa tejto predtlače.
Názov súťaže (nepoužívať skratky):
Druh súťaže (podčiarkni kategóriu)
1. Kultúra , 2. šport, 3. prírodné vedy a technické vedy, 4. jazyky, 5. profesijná súťaž, voľný čas
Umiestnenie:
1. –3. miesto:

Úroveň súťaže (podčiarkni):
medzinárodná:

celoštátna:

účasť viacerých krajín
Majstrovstvá Európy
Majstrovstvá sveta
Iná medzinárodná súťaž (vypísať):

Majstrovstvá Slovenska
Slovenská liga
Olympiáda
Iná (vypísať):

Predchádzala účasti v tejto súťaži súťaž v nižšom kole? (prosím zakrúžkovať): áno – nie
celoštátna súťaž
Ak áno, ktorá:
obec

okres

kraj

Iná (vypísať):

Meno a priezvisko, titul pedagóga/trénera, ktorý žiaka/študenta na súťaž pripravoval (nie
triedny učiteľ):
Bydlisko pedagóga/trénera (ulica, č. domu, PSČ):
mestská časť:
Tel. kontakt:

e-mail:

Navrhovateľ nominácie
Meno, priezvisko a podpis:

Za správnosť
Meno, priezvisko a podpis:

Pečiatka:

Nominácie žiadame vypĺňať čitateľne, paličkovým písmom. Žiadame uvádzať celý názov súťaže, prípadnú skratku
rozpísať na 2. strane listu. Údaje, v ktorých treba uviesť voľbu, žiadame podčiarknuť. Doplňujúce údaje, ktoré chcete
o nominantovi oznámiť, uveďte na 2. strane listu.
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1, vybavuje: Mgr. Veronika Húdeková,
kontakt: 02/ 593 56 132, veronika.hudekova@bratislava.sk a Mgr. Ema Tesarčíková, 02/ 59 356 104, ema.tesarcikova@bratislava.sk

* Nehodiace škrtnite: - nominovaný: žiak / študent / tréner / vedúci

Súhlas na spracovanie osobných údajov
príloha k Nominačnému listu „Talentovaná mládež 2018“
Dolupodpísaný/á , ................................................., týmto udeľujem súhlas Hlavnému mestu Slovenskej republike
Bratislava na moju nomináciu pre Oceňovanie talentovanej mládeže za rok 2018 a zároveň na spracovanie mojich
osobných údajov uvedených v nominačnom liste pre účely mojej nominácie na oceňovanie „Talentovanej mládeže
Bratislavy 2018“ v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Taktiež udeľujem svoj súhlas s uchovávaním mojich osobných údajov pre účely archivácie v zmysle zákona č.
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach."

Bratislava, ......................2019
...........................................................................................................
podpis nominovaného
(alebo zákonného zástupcu nominovaného žiaka/študenta do 15.r.)

*Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava poskytuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v
súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“) na: https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Nehodiace škrtnite: - nominovaný: žiak / študent / tréner / vedúci

Súhlas na spracovanie osobných údajov
príloha k Nominačnému listu „Talentovaná mládež 2018“
Dolupodpísaný/á , ................................................., týmto udeľujem súhlas Hlavnému mestu Slovenskej republike
Bratislava na moju nomináciu pre Oceňovanie talentovanej mládeže za rok 2018 a zároveň na spracovanie mojich
osobných údajov uvedených v nominačnom liste pre účely mojej nominácie na oceňovanie „Talentovanej mládeže
Bratislavy 2018“ v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Taktiež udeľujem svoj súhlas s uchovávaním mojich osobných údajov pre účely archivácie v zmysle zákona č.
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach."

Bratislava, ......................2019
...........................................................................................................
podpis nominovaného
(alebo zákonného zástupcu nominovaného žiaka/študenta do 15.r.)

*Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava poskytuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v
súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“) na: https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov
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