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IČO 00397482  |  DIČ 2021252827 

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných programov 

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 
2018/2019 

 
1. Pre akademický rok 2018/19 boli SPU v Nitre na základe zmluvy č. 2018-1-SK01-KA103-
045845 o poskytnutí grantu na projekt Erasmus+ KA103 Vysokoškolské vzdelávanie – Mobility 
jednotlivcov pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 49710 EUR. 

2. Na akademický rok 2018/19 sa celkovo prihlásilo 105 zamestnancov SPU v Nitre. Z 
uvedeného počtu bolo 45 záujemcov o výučbu a 60 záujemcov o školenie (počet  záujemcov 
podľa fakúlt je uvedený v Prílohe 2 tohto zápisu).  

3. Vzhľadom na výšku pridelených  finančných  prostriedkov pre  zamestnancov na akademický 
rok 2018/2019, 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 2018/19 bude 81. 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 30.9.2019. 

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. 

 
V Nitre, 28.5.2018 
 
Zapísala: Ing. Kamila Moravčíková, PhD.              Overila: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
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Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných programov 

Prílohy k zápisu: 
 
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 2018/2019 
 

Príloha 2: Celkový počet prihlásených zamestnancov SPU v Nitre na výučbu a školenie pre 
akademický rok 2018/2019 v rámci programu Erasmus+ 
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Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných programov 

 
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 2018/2019 
 
Dátum konania: 28.5.2018 
 
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.             .............................................................. 

inštitucionálny koordinátor programu Erasmus+ 

Ing. Ján Gažo, PhD.    .............................................................. 

fakultný koordinátor programu Erasmus+ pre FAPZ 

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. .............................................................. 

fakultný koordinátor programu Erasmus+ pre FBP 

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.  .............................................................. 

fakultný koordinátor programu Erasmus+ pre FEM 

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.  .............................................................. 

fakultný koordinátor programu Erasmus+ pre FEŠRR 

Ing. Mária Bihuňová, PhD.   .............................................................. 

fakultný koordinátor programu Erasmus+ pre FZKI 

Ing. Katarína Kollárová, PhD.  .............................................................. 

fakultný koordinátor programu Erasmus+ pre  TF 

Ing. Kamila Moravčíková, PhD.  .............................................................. 

KZVaMP, administrátorka programu Erasmus+ 
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Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných programov 

 
Príloha 2:  
Celkový počet prihlásených zamestnancov SPU v Nitre na výučbu a školenie pre akademický 
rok 2018/2019 v rámci programu Erasmus+ 
 

FAKULTA 
prihlášky 
(VÝUČBA) 

prihlášky 
(ŠKOLENIE) 

prihlášky 
(SPOLU)  

% podiel z 
celkového počtu 

prihlášok 

počet 
pridelených 

miest 

FAPZ 2 14 16 15,24 12 

FBP 16 16 32 30,48 26 

FEM 10 10 20 19,05 15 

FEŠRR 1 0 1 0,95 1 

FZKI 12 8 20 19,05 15 

TF 4 11 15 14,29 11 

ABT 0 1 1 0,95 1 

spolu 45 60 105 100 81 
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