
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE 
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce 

 

OU-MI-2022/004145- 256                                                                  Michalovce 01. apríl 2022 

Vybavuje: Mgr. Michaela Rusinkovičová 

 

Verejná vyhláška 

Nová výzva na predkladanie nominácií kandidátov do funkcie člena Riadiaceho výboru 

najmenej rozvinutého okresu Michalovce 

 

V súlade s ustanovením článku 3 bod 14.  Štatútu  a rokovacieho poriadku riadiaceho 

výboru najmenej rozvinutého okresu Michalovce (ďalej len „Štatút riadiaceho výboru“),  

Prednostka Okresného úradu Michalovce, Mgr. Jana Margová, predsedníčka Riadiaceho 

výboru najmenej rozvinutého okresu Michalovce, týmto opätovne vyzýva štatutárnych 

zástupcov sociálno-ekonomických partnerov – t. j. subjekty verejnej správy, mimovládne 

organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, registrované 

cirkvi, registrované sociálne podniky,  podnikateľov pôsobiacich v okrese Michalovce, 

k nominácii kandidátov do funkcie členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu 

Michalovce (ďalej len „riadiaci výbor“) za zástupcov sociálno-ekonomických partnerov a k 

zasielaniu žiadostí o účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho výboru.  

 

Riadiaci výbor je zriadený podľa § 5 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej 

rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

 

V zmysle článku 3 ods. 14 písm. a) Štatútu riadiaceho výboru, štatutárny zástupca 

sociálnych partnerov, navrhuje maximálne jedného kandidáta za sociálnu oblasť a štatutárny 

zástupca ekonomických partnerov navrhuje maximálne jedného kandidáta za ekonomickú 

oblasť. 

 

  Navrhnutý kandidát musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a znalosti právnych 

predpisov, koncepčných a strategických dokumentov a skúseností s odborným hodnotením 

projektov. 

 



Prednosta okresného úradu vyberie troch kandidátov pre sociálnu oblasť a  troch 

kandidátov pre ekonomickú oblasť, ktorí získali najviac nominácií a ktorí splnili uvedené 

podmienky. 

 

Voľby kandidátov do funkcie člena riadiaceho výboru sa uskutočnia dňa 25.04.2022. 

Všetkým štatutárnym zástupcom sociálno-ekonomických partnerov, ktorí zaslali žiadosť o 

účasť na voľbe kandidátov do funkcie člena riadiaceho výboru, zašle prednosta okresného 

úradu informáciu, s určením termínu a spôsobu voľby, spolu s výsledkom nominácií. 

 

Nominácie kandidátov do funkcie člena riadiaceho výboru za ekonomickú alebo 

sociálnu oblasť, alebo  žiadosti o účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho výboru žiadame 

zaslať vo forme návratky zverejnenej na webovom sídle Okresného úradu Michalovce 

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=67&sekcia=uradna-tabula#popis 

podpísané štatutárnym zástupcom, v termíne najneskôr do 19. apríla 2022 na e-mail: 

michaela.rusinkovicova@minv.sk  

 

Na neskôr doručené nominácie a žiadosti o účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho 

výboru sa nebude prihliadať.   

 

Za Vaše nominácie a záujem o účasť na hlasovaní Vám vopred ďakujem. 

 

S úctou 

              

   Mgr. Jana Margová, v. r.  

         prednostka okresného úradu 

 

Táto vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce a zverejnená na 

webovom sídle Okresného úrad Michalovce https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-

centra&urad=67&sekcia=uradna-tabula#popis a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli 

https://cuet.slovensko.sk/ 

od: 01. apríla 2022 do: ............................... 

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

Podpis a pečiatka 

 

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=67&sekcia=uradna-tabula#popis
mailto:maria.kovacova7@minv.sk
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=67&sekcia=uradna-tabula#popis
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=67&sekcia=uradna-tabula#popis
https://cuet.slovensko.sk/


Návratka č. 1 – Žiadosť o účasť na voľbe kandidátov do Riadiaceho výboru najmenej 

rozvinutého okresu Michalovce – ekonomickí partneri 

 

 

Ako zástupca ekonomických partnerov okresu Michalovce, žiadam týmto o účasť na voľbe 

kandidátov do Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Michalovce (ďalej len 

,,riadiaci výbor“) 

 

Štatutárny zástupca 

ekonomického partnera: 

prosíme vypísať názov organizácie 

Titul, meno a priezvisko:   

E-mail:  

Telefón:  

 

 

Dole podpísaná / podpísaný.......................................................... udeľujem týmto Okresnému 

úradu Michalovce súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti 

o  účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho výboru podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov na  účel  voľby  kandidáta na člena riadiaceho výboru.  

Bol/a som poučený/á, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

18/2018 Z. z.“),  spracúvanie osobných údajov je  nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej 

vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

Bol/a som poučený/á, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako 

dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma 

týkajú. 

 

 

V ............................. dňa ........................ 

 

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

 podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 



Návratka č. 2 – Nominácia kandidáta do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej 

rozvinutého okresu Michalovce ako zástupcu ekonomických partnerov okresu 

Michalovce  

 

 

Ako zástupca ekonomických  partnerov okresu Michalovce   

 

Štatutárny zástupca 

ekonomického partnera: 

prosíme vypísať názov organizácie  

 

 

Titul, meno a priezvisko:   

E-mail:  

Telefón:  

 

Na nomináciu do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Michalovce 

za zástupcu ekonomických partnerov navrhujem:    

 

Titul, meno a priezvisko:   

E-mail:  

Telefón:  

 

V ............................. dňa ........................ 

 

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

        podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 

 



 

Návratka č. 3 – Žiadosť o účasť na voľbe kandidátov do Riadiaceho výboru najmenej 

rozvinutého okresu Michalovce – sociálni partneri  

 

 

 

Ako zástupca sociálnych partnerov okresu Michalovce, žiadam týmto o účasť na voľbe 

kandidátov do Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Michalovce (ďalej len 

,,riadiaci výbor“) 

 

Štatutárny zástupca 

sociálneho partnera: 

prosíme vypísať názov organizácie 

Titul, meno a priezvisko:   

E-mail:  

Telefón:  

 

Dole podpísaná / podpísaný.......................................................... udeľujem týmto Okresnému 

úradu Michalovce súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti 

o  účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho výboru podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov na  účel  voľby  kandidáta na člena riadiaceho výboru.  

Bol/a som poučený/á, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

18/2018 Z. z.“),  spracúvanie osobných údajov je  nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej 

vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

Bol/a som poučený/á, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako 

dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma 

týkajú. 

 

 

V ............................. dňa ........................ 

 

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

        podpis štatutárneho zástupcu 

 

 



 

Návratka č. 4 – Nominácia kandidáta do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej 

rozvinutého okresu Michalovce ako zástupcu sociálnych partnerov okresu Michalovce  

 

 

Ako zástupca sociálnych  partnerov okresu Michalovce   

 

Štatutárny zástupca 

sociálneho partnera: 

prosíme vypísať názov organizácie  

Titul, meno a priezvisko:   

E-mail:  

Telefón:  

 

Na nomináciu do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Michalovce 

za zástupcu sociálnych partnerov navrhujem:    

 

Titul, meno a priezvisko:   

E-mail:  

Telefón:  

 

V ............................. dňa ........................ 

 

 

 

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

        podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 

 


