
 

            

 

Z á p i s n i c a    

z online výberového konania zamestnaneckých mobilít (celouniverzitné pracoviská) v rámci 

programu Erasmus+ KA103 na akademický rok 2021/2022 

 

Dátum zasadnutia výberovej komisie (VK): 28. september 2021, začiatok o 13.00 hod., MS 

TEAMS 

 

Členovia výberovej komisie (VK):  

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy, predseda VK 

Mgr. Miroslava Darnadiová, vedúca oddelenia medzinárodnej mobility, podpredsedníčka VK 

Mgr. Veronika Králiková, koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility OMM, členka 

VK 

 

Účastníci prihlásení do VK (abecedné poradie): 

Mgr. Laura Danielová (OMM), Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová (Pedagogické oddelenie). 

 

Program zasadnutia VK: 

1. Úvod 

2. Oboznámenie sa s pokladmi uchádzačov a s rozpočtovými podmienkami programu Erasmus+ 

KA103 

3. Pohovory 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+ KA103 

Do výberového konania sa celkovo prihlásili 2 uchádzači. V rámci výberového konania mal každý 

uchádzač k dispozícii max 10 min času. Pri posudzovaní uchádzačov výberová komisia brala do úvahy 

nasledovné hodnotiace kritériá: osobná prezentácia, rámcový program mobility, súvis danej mobility s 

odborným zameraním, pridaná hodnota danej mobility pre EU v Bratislave, motivácia a jazykové 

znalosti prezentované počas online VK.  

Každé kritérium bolo možné ohodnotiť počtom bodov od 1 do 5, pričom 1 = najhoršie a 5 = najlepšie. 

Výberová komisia sa tiež oboznámila s rozpočtovými možnosťami programu Erasmus+ KA 103.  

 

Ad 3. Pohovory s účastníkmi 

Uchádzači počas výberového pohovoru oboznámili výberovú komisiu s plánovanými cieľmi mobility, 

ich motiváciou 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 kritérií VK rozhodla nominovať na zamestnaneckú mobilitu 2 
uchádzačov: Mgr. Laura Danielová (OMM), Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová (Pedagogické 

oddelenie). 

 

 

Účastníci VK budú vyrozumení o výsledku VK písomne (e-mailom) do 7 pracovných dní odo dňa 

podpisu zápisnice z VK. Zápisnica z VK bude zverejnená do 10 pracovných dní od realizácie VK na 

webovom sídle EU v Bratislave. 

 

 

 
 

Bratislava 29.09.2021                                                                doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. 

Zapísala: Mgr. Veronika Králiková                                            prorektor pre medzinárodné vzťahy 
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