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Má Nitriansky kraj výnimočné ženy?

 Dajte nám o nich vedieť!

                Hľadáme ženy, ktoré vytvárajú niečo výnimočné vo svojej komunite, angažujú 
sa vo verejnom živote a občianskych aktivitách, vynikajú vo svojej profesii, vo vzdelá-
vaní, výchove, vo vede, v umení či športe, dosahujú výnimočné výsledky ako odbor-
níčky, vedú vedecké, výskumné a vývojové kolektívy,... hľadáme ženy, ktoré si zaslúžia 
pozornosť a ocenenie celej spoločnosti a ktoré vás zaujali tým, že sú niečím iné a teda 
VÝNIMOČNÉ.

KTO?
Inštitút rodovej rovnosti Krajské kontaktné miesto v Nitre vyhlasuje

KEDY?
Termín uzávierky prihlášok  je 31. augusta 2012.

Vyhodnotenie krajského kola súťaže prebehne v septembri 2012.  

PREČO?
Chceme, aby sa o výnimočných ženách dozvedeli aj iní... chceme 

oceniť ich úsilie, prácu, život a všetko to, čo ich robí výnimočnými.

AKO?
Prihlášky do súťaže je možné zaslať do 31.08. 2012 na: 

kkmnitra@institutrr.sk, alebo na adresu:

IRR KKM Nitra, Janka Kráľa 122,  949 01 Nitra. 

ČO?

2. ročník súťaže „Výnimočné ženy Nitrianskeho kraja“



PRIHLÁŠKA
„Výnimočné ženy Nitrianskeho kraja“

                Prihlasujeme našu zamestnankyňu, kolegyňu, mamu, manželku, manažérku, 

majiteľku �rmy, zamestnávateľku, priateľku, dlhoročnú úspešnú podnikateľku, podni-

kateľku, ktorá dáva prácu aj iným, ženu, ktorá sa popri svojej náročnej práci a starostli-

vosti o rodinu venuje aj charite, nezištne pomáha tým, ktorí to potrebujú, ženu, ktorá 

dosahuje výnimočné výsledky v zamestnaní, v treťom sektore, vo vzdelávaní, výcho-

ve, vo vede, umení, v dlhoročnej  príkladnej starostlivosti o zdravotne postihnutých,   

o deti... 
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Titul, meno, priezvisko

Adresa (ulica, PSČ, mesto)

Telefón E-mail

Dôvod výnimočnosti

Pracovný pro*l (v rozsahu max. 1 strana A4 - názov organizácie, funkcia, 

pracovné skúsenosti, dosiahnuté úspechy, ...)

Osobný pro*l (v rozsahu max. 1 strana A4 - vek, záľuby, rodinný stav, deti, ...)

V rámci pro�lu uvítame aj fotogra�e, či už z pracovného, alebo osobného života  (max. 5 fotiek) 

Kontakt  na navrhujúcu/eho Miesto, dátum

Poskytnuté osobné údaje budú spracované výhradne vyhlasovateľom a nebudú poskytnuté tretím osobám. S poskytnutými údajmi bude 

manipulované v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom a plnom znení.

Prihlášky do súťaže je možné zaslať do 31.08. 2012 na: 

kkmnitra@institutrr.sk, alebo na adresu:

IRR KKM Nitra, Janka Kráľa 122,  949 01 Nitra. 


