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 Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
Účastník ZPC:
Titul, meno a priezvisko:
RNDr. Mária Slugeňová, CSc. 
Pracovisko:
Sekcia medzinárodnej spolupráce 
Odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce a programov
MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 
Pracovné zaradenie:
riaditeľka odboru
Znalosť jazykov:
AJ, RJ
Spolucestujúci
Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prodekan,  FMV EU, Bratislava
Zahraničná pracovná cesta:
Štát:
Česká republika
Mesto:
Praha
Vykonaná v doch:
11.-12. apríla 2012 
Účel cesty:
Výberové konanie štipendistov Višegrádskeho fondu 
Spôsob financovania:
Pobytové a cestovné náklady M. Slugeňovej hradí MŠVVaŠ SR z prostriedkov plánovaných v rozpočte SMS


Rámcový program pobytu:
11.04.2012
Odchod z Bratislavy do Prahy 
12.04.2012  
Zasadanie výberovej komisie 
12.04.2012
Odchod z Prahy do Bratislavy

Stručný priebeh pobytu:

11.apríla 2012
Príchod do Prahy v popoludňajších hodinách, ubytovanie, štúdium materiálov a prihlášok uchádzačov o štipendium VSP 2012.

12.apríla 2012
Účasť na výberovom konaní v priestoroch zariadenia Ministerstva školstva, mládeže a športu ČR na Dlouhej ulici za prítomnosti medzinárodnej komisie zloženej z 8 členov (á 2 členovia za krajinu V4). Výber sa uskutočnil v nasledovných schémach:

	cca 15 žiadateľov (z každej V4 krajiny) v rámci INTRA-Visegrad schémy – spolu 29 semestrov
	cca 9 žiadateľov v závislosti od dĺžky ich pobytu (do každej V4 krajiny) v rámci In-coming schémy - dovedna 19 semestrov; 
	cca 7 žiadateľov z Ukrajiny (do každej V4 krajiny) v závislosti od dĺžky ich pobytu - dovedna 15 semestrov do každej V4 krajiny; 
	cca 7 žiadateľov z Bieloruska (do každej V4 krajiny) v závislosti od dĺžky ich pobytu - dovedna 15 semestrov do každej V4 krajiny; 
	cca 4 žiadateľov (z každej V4 krajiny) v rámci Out-going schémy - 8 semestrov


Osobne bolo prítomných na interview 14 záujemcov z ČR, prihlášky žiadateľov v rámci incomingovej schémy vyhodnocovali členovia komisie v predstihu elektronickou formou. 
Po skončení výberového konania a vyhlásení výsledkov odchod z Prahy do Bratislavy v popoludňajších hodinách.

5.  Prehľad prinesenej dokumentácie
Materiály o jednotlivých uchádzačoch, priebehu a výsledkoch výberového konania sú k dispozícii na V4 fonde u p. Dany Pekárikovej, prípadne na internetovej stránke V4 fondu. 

Správu vypracovala:    Mária  Slugeňová
Správu schválila:         Dagmar Hupková , generálna riaditeľka SMS
Rozdeľovník :              Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR – 062
                                                                                                         - M. Slugeňová

Dňa 13.apríla 2012                                   







