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Zápis zo zasadnutia Komisie pre mobilitu zamestnancov na SPU v Nitre na výučbu a 
školenie v rámci programu Erasmus+ ohľadom pridelených finančných prostriedkov, 

počtu miest a realizácie mobilít zamestnancov na akademický rok 2019/2020 
 
 
1. Pre akademický rok 2019/20 boli pre mobility zamestnancov SPU v Nitre na výučbu 
a školenie pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 57819 EUR. 
 
2. Prihlášku na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie na akademický rok 2019/20 
celkovo podalo 139 zamestnancov SPU v Nitre. Z uvedeného počtu bolo 56 záujemcov 
o výučbu a 83 záujemcov o školenie (počty záujemcov podľa fakúlt sú uvedené v Prílohe 2 
tohto zápisu). 
 
3. Vzhľadom na výšku pridelených  finančných  prostriedkov pre zamestnancov na akademický 
rok 2019/2020, ako aj vzhľadom na celkový počet záujemcov zo strany zamestnancov 
o mobilitu, rozhodla komisia v súlade s Usmernením rektora č. 2/2016 pre prípravu a 
realizáciu mobility zamestnancov na výučbu a školenie v rámci programu Erasmus+ na 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v súlade so Smernicou č. 7/2016 o zriadení 
a pôsobnosti komisií pre výber uchádzačov o mobility zamestnancov SPU v Nitre na výučbu a 
mobility zamestnancov SPU v Nitre na školenie v rámci program Erasmus+ nasledovne: 

a) Celkový počet pridelených miest pre akademický rok 2019/20 je 101. Prehľad o počte 
prihlášok a o počte pridelených miest podľa jednotlivých fakúlt uvádza Príloha 2 tohto 
zápisu.  

b) Grant na mobilitu na výučbu sa pridelí maximálne na 4 dni. 

c) Grant na mobilitu na školenie sa pridelí maximálne na 3 dni. 

d) Na základe zmluvy o poskytnutí grantu bude vybranému účastníkovi mobility poskytnutý 
grant, ktorého výška bude predstavovať paušálnu náhradu na mobilitu. Poskytnutý grant 
bude maximálnym  a zároveň fixným paušálnym  príspevkom  na realizáciu mobility bez 
ohľadu na výšku reálnych nákladov na mobilitu.  

e) V prípade, že reálne náklady na cestu budú vyššie ako pridelený grant, zamestnanec si 
mobilitu dofinancuje z iného zdroja, nesmie však ísť o zdroj z fondov Európskej Únie. 

f) Zamestnanec je povinný zrealizovať mobilitu najneskôr do 30.9.2020. 

g) V prípade, že vybraný zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu nemôže mobilitu zrealizovať, 
je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informovať KZVaMP. V takom prípade 
pridelí KZVaMP miesto náhradníkovi, ktorý je ďalší v poradí na príslušnej fakulte, resp. 
pracovisku. 
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4. Výberové komisie pre mobility zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na príslušných 
fakultách/celouniverzitných pracoviskách pracovali v nasledovnom zložení: 
 
Komisia pre mobilitu zamestnancov: FAPZ  
Ing. Ján Gažo, PhD., prodekan FAPZ 
Ing. Jaroslav Andreji, PhD., prodekan FAPZ 
Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZVaMP, administrátor programu Erasmus+ 
 
Komisia pre mobilitu zamestnancov: FBP  
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., dekan FBP 
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka FBP 
Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZVaMP, administrátor programu Erasmus+ 
 
Komisia pre mobilitu zamestnancov: FEM  
doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., prodekan FEM, Erasmus+ fakultný koordinátor  
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM 
Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZVaMP, administrátor programu Erasmus+ 
 
Komisia pre mobilitu zamestnancov: FEŠRR  
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR 
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., prodekanka FEŠRR 
Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZVaMP, administrátor programu Erasmus+ 
 
Komisia pre mobilitu zamestnancov: FZKI  
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., dekan FZKI 
doc. Ing. Ján Horák, PhD., prodekan FZKI 
Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZVaMP, administrátor programu Erasmus+ 
 
Komisia pre mobilitu zamestnancov: TF  
Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekan TF, Erasmus+ fakultný koordinátor programu  
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD., prodekan TF 
Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZVaMP, administrátor programu Erasmus+ 
 
Komisia pre mobilitu zamestnancov: Rektorát  
prof. Ing. Milan Šimko, PhD., prorektor pre vzdelávanie 
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., riaditeľ KZVaMP, Erasmus+ inštitucionálny koordinátor 
Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZVaMP, administrátor programu Erasmus+ 
 
Komisia pre mobilitu zamestnancov: VC AgroBioTech  
Ing. Lucia Gabríny, PhD., riaditeľka VC AgroBioTech 
Mgr. Petra Borotová, zamestnanec VC AgroBioTech 
Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZVaMP, administrátor programu Erasmus+ 
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Komisia pre mobilitu zamestnancov: Slovenská poľnohospodárska knižnica 
Mgr. Beáta Bellérová, PhD., vedúca SLPK 
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD., zamestnanec SLPK 
Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZVaMP, administrátor programu Erasmus+ 
 
5. Jednotlivé komisie pre mobility zamestnancov na príslušných fakultách/celouniverzitných 
pracoviskách uskutočnili výber zamestnancov na mobility v rámci programu Erasmus+ a 
stanovili poradie prihlásených uchádzačov o mobilitu. Uvedené komisie postupovali v súlade 
s nasledovnými vnútornými predpismi na SPU : 

a) Usmernením rektora č. 2/2016 pre prípravu a realizáciu mobility zamestnancov na 
výučbu a školenie v rámci programu Erasmus+ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 
v Nitre. 

b) Smernicou č. 7/2016 o zriadení a pôsobnosti komisií pre výber uchádzačov o mobility 
zamestnancov SPU v Nitre na výučbu a mobility zamestnancov SPU v Nitre na školenie v 
rámci programu Erasmus+. 

6. Komisia pre mobilitu zamestnancov na SPU stanovila konečné poradie uchádzačov 
o mobilitu a ich náhradníkov na základe poradia vybraných uchádzačov a náhradníkov 
stanovených vo fakultnom výberovom konaní a výberovom konaní celouniverzitných 
pracovísk. Konečné poradie uchádzačov o mobilitu a ich náhradníkov je uvedené v Prílohe 3, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu. 
 
 
 
V Nitre, 27.6.2019 
 
 
Zapísala: Ing. Kamila Ondrášová, PhD.                Overil: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 
 
 
 
 
Príloha 1: Prezenčná listina zo zasadnutia komisie pre mobilitu zamestnancov na SPU v Nitre 
na výučbu a školenie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 
 
Príloha 2: Celkový počet prihlásených zamestnancov SPU v Nitre na výučbu a školenie pre 
akademický rok 2019/2020 v rámci programu Erasmus+ 
 
Príloha 3: Konečný  zoznam uchádzačov a ich náhradníkov na základe  výsledkov  výberového 
konania na mobility zamestnancov SPU v Nitre v rámci programu Erasmus+ 
 
Príloha 4: Sadzby platné v SR pre jednotkové náklady pre Erasmus+ mobilitu zamestnancov 
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