ZÁPISNICA
z výberového konania učiteľských a zamestnaneckých mobilít v rámci programu
Erasmus+ KA107
Dátum zasadnutia výberovej komisie (VK): 29. november 2018, začiatok o 13.00 hod.
Členovia VK:
doc. Mgr. Boris MATTOŠ, PhD. – prorektor pre medzinárodné vzťahy, predseda výberovej
komisie;
Ing. Andrea VALACHOVÁ, PhD. – prodekanka pre medzinárodné vzťahy NHF,
podpredsedníčka výberovej komisie;
Ing. Simona KOSZTANKO, PhD. – Erasmus+ inštitucionálna koordinátorka, členka
výberovej komisie.
Účastníci prihlásení do VK (abecedné poradie):
Mária BLÁHOVÁ (FAJ), Anetta BOBENIČ – HINTOŠOVÁ (PHF), Dávid BOCKO (CMV),
Andrea ČAMBALÍKOVÁ (FPM), Matej ČERNÝ (FPM), Ferdinand DAŇO (rektorát),
Ľubomír DARMO (NHF), Miroslava DARNADIOVÁ (CMV), Peter DRÁBIK (OF), Tomáš
DUDÁŠ (FMV), Erika DUDÁŠ – PAJERSKÁ (PHF), Zuzana HAJDUOVÁ (PHF), Zuzana
JUHÁSZOVÁ (FHI), Elena KAŠŤÁKOVÁ (OF), Ladislava KATRINCOVÁ (SEK), Zuzana
KUBAŠČÍKOVÁ (FHI), Jaroslav KULTAN (FHI), Mária LORINC (SEK), Bohuslava
MIHALČOVÁ (PHF), Katarína PETROVČÍKOVÁ (PHF), Alexander PLATZNER (CMV),
Michal PRUŽINSKÝ (PHF), Marián REIFF (FHI), Jarmila TKÁČIKOVÁ (OF), Branislav
ZAGORŠEK (FPM).
Program zasadnutia VK:
1. Úvod
2. Oboznámenie sa s pokladmi uchádzačov a s rozpočtovými podmienkami programu
Erasmus+ KA107
3. Osobné rozhovory s účastníkmi
4. Vyhodnotenie a záver.
Ad 1. Úvod
V úvode predseda VK oboznámil členov VK o priebehu výberového konania.
Ad 2. Oboznámenie sa s pokladmi uchádzačov a s rozpočtovými podmienkami programu
Erasmus+ KA107
Do výberového konania sa celkovo prihlásilo 25 uchádzačov pre krajiny Japonsko,
Kazachstan, Maroko. Pri posudzovaní uchádzačov výberová komisia brala do úvahy
nasledovné hodnotiace kritériá (každé kritérium je možné ohodnotiť počtom bodov od 1 do 5,
pričom 1 = najhoršie a 5 = najlepšie):
1. Pridaná hodnota mobility pre EUBA – váha kritéria: 40 %;
2. Jazykové a komunikačné schopnosti – váha kritéria: 40 %
3. Motivačný list – váha kritéria: 20 %.
U každého uchádzača bola posudzovaná prioritne prvá preferovaná krajina.
Výberová komisia sa tiež oboznámila s rozpočtovými možnosťami programu Erasmus+
KA 107.
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Ad 3. Osobné rozhovory s účastníkmi
Výberové konanie sa uskutočnilo 29.11.2018. Uchádzačom, ktorí sa výberového
pohovoru nemohli zúčastniť osobne, bola poskytnutá možnosť absolvovania pohovoru
prostredníctvom služby Skype. Náhradný termín výberového pohovoru nebol poskytnutý.
Účastníci, ktorí sa nemohli dostaviť osobne a nevyužili možnosť Skype rozhovoru, resp.
realizácia nebola z technických dôvodov možná, boli hodnotení na základe odovzdaných
písomných podkladov.
13 uchádzačov sa zúčastnilo výberového konania osobne, 6 uchádzači absolvovali
výberové konanie prostredníctvom služby Skype, 5 uchádzači svoju účasť ospravedlnili
a
1 uchádzač absolvoval výberový pohovor v komisii č. 2.
Uchádzači počas výberového pohovoru oboznámili výberovú komisiu s plánovanými
cieľmi mobility ako aj s prínosom ich mobility pre EU v Bratislave. Zo strany členov komisie
boli následne položené doplňujúce otázky.
Ad 4. Vyhodnotenie a záver
Na základe vyššie uvedených hodnotiacich kritérií, VK rozhodla o nasledujúcom poradí
uchádzačov pre kategórie vyslaní uchádzači a náhradníci:
KAZACHSTAN
Partnerská univerzita: N. L. Gumilyov Eurasian National University
Zamestnanecké mobility: 2 miesta
Učiteľské mobility: 4 miesta
Poradie – zamestnanecká mobilita:
1. Dávid BOCKO (CMV) – zamestnanecká mobilita
2. Alexander PLATZNER (CMV) – zamestnanecká mobilita
Poradie – učiteľská mobilita:
1. Mária BLÁHOVÁ (FAJ) - učiteľská mobilita
2. Elena KAŠŤÁKOVÁ (OF) - učiteľská mobilita
3. Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ (FHI) - učiteľská mobilita
4. Katarína PETROVČÍKOVÁ (PHF) - učiteľská mobilita
Náhradníci:
1. Jaroslav KULTAN (FHI) - učiteľská mobilita
JAPONSKO
Partnerská univerzita: Tokyo International University
Zamestnanecké mobility: 2 miesta
Učiteľské mobility: 3 miesta
Poradie – zamestnanecká mobilita:
1. Ferdinand DAŇO (rektorát) - zamestnanecká mobilita
2. Peter DRÁBIK (OF) - zamestnanecká mobilita
Náhradníci:
1. Zuzana JUHÁSZOVÁ (FHI) - zamestnanecká mobilita
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Poradie – učiteľská mobilita:
1. Matej ČERNÝ (FPM) - učiteľská mobilita
2. Aneta BOBENIČ – HINTOŠOVÁ (PHF) - učiteľská mobilita
3. Marián REIFF (FHI) - učiteľská mobilita
Náhradníci:
1. Andrea ČAMBALÍKOVÁ (FPM) - učiteľská mobilita
2. Tomáš DUDÁŠ (FMV) - učiteľská mobilita
3. Michal PRUŽINSKÝ (PHF) - učiteľská mobilita
4. Jarmila TKÁČIKOVÁ (OF) - učiteľská mobilita
5. Branislav ZAGORŠEK (FPM) - učiteľská mobilita
MAROKO
Partnerská univerzita: Universitat Internationale de Casablanca
Zamestnanecké mobility: 1 miesto
Učiteľské mobility: 2 miesta
Poradie – zamestnanecká mobilita:
1. Miroslava DARNADIOVÁ (CMV) - zamestnanecká mobilita
Náhradníci:
1. Zuzana HAJDUOVÁ (PHF) - zamestnanecká mobilita
2. Erika DUDÁŠ – PAJERSKÁ (PHF) - zamestnanecká mobilita
Poradie – učiteľská mobilita:
1. Ľubomír DARMO (NHF) - učiteľská mobilita
2. Bohuslava MIHALČOVÁ (PHF) - učiteľská mobilita

Nominácia sa stane záväznou až po potvrdení nominácie zo strany partnerskej inštitúcie.
Výberová komisia v rámci projektu Erasmus+ KA107 odporúča vyslať 17 účastníkov
na učiteľskú mobilitu, 6 účastníkov na zamestnaneckú mobilitu a neodporúča vyslať 2
účastníkov na zamestnaneckú mobilitu.
Účastníci VK budú vyrozumení o výsledku VK písomne (e-mailom) do 7 pracovných
dní odo dňa podpísania zápisnice z VK. Zápisnica z VK bude zverejnená na webovom sídle EU
v Bratislave do 10 pracovných dní od podpísania zápisnice.
V Bratislave 12.12.2018
Zapísala: Bc. Miroslava Darnadiová
doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., v.r.
prorektor pre medzinárodné vzťahy
predseda výberovej komisie
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Prezenčná listina výberovej komisie
Prezenčná listina uchádzačov
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