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Zo zápisu 6. 5. 2021 

 

Členovia komisie: 

Doc. Ing. Vladimír Frecer (predseda komisie, fakultný koordinátor pre Erasmus+), doc. PharmDr. Miloš 

Lukáč, PhD. (prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe farmácia), Denis Filin 

(zástupca študentov, člen študentskej časti AS)  

Zapísala: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

PROGRAM: 

1. Prediskutovanie a schválenie upravených kritérií na výber uchádzačov pre akademický rok 2021/22. 

2. Vyhodnotenie odovzdaných prihlášok a priložených povinných i nepovinných dokumentov. 

3. Určenie konečného poradia uchádzačov na základe schválených kritérií. 

4. Záverečné zhrnutie a zhodnotenie celkového záujmu uchádzačov o mobility. 

 

K bodu 1: 

Členovia komisie prehodnotili a následne schválili navrhnuté úpravy kritérií na výber uchádzačov 

o mobilitu Erasmus+ v akademickom roku 2021/2022. Spomínané zmeny spočívajú v nasledovnom:  

v rámci školských aktivít, tak pri študentoch magisterského štúdia ako i pri študentoch 1. ročníka 

doktorandského štúdia sa pri kategórii „Členstvo v SSŠF a s ním spojené aktivity“ odstránil počet bodov 

za aktívnu/pasívnu účasť, pričom počet bodov bude pridelený na základe doloženého hodnotenia 

podpísaného prezidentom SSŠF, ktorý je doručený priamo fakultnej administrátorke, a to na žiadosť 

študenta; ďalšia úprava sa týka navýšenia počtu bodov za aktívnu účasť na ŠVOČ (z 3 na 4 body) 

a doplnenia kategórie: „iné školské aktivity (ak tieto nie sú súčasťou hodnotenia SSŠF)“ k účasti na 

školskej aktivite ATIP, a to v oboch prípadoch u oboch skupín uchádzačov, t. j. študentov z 

magisterského stupňa štúdia (1. – 5. ročník) ako i študentov doktorandského štúdia (iba 1. ročník). 

Poslednou úpravou v rámci kritérií pre uchádzačov z magisterského stupňa je navýšenie počtu bodov 

v kategórii „Publikačná činnosť“ za „Domáce časopisy“ (z 2 na 3 body). Okrem už vyššie spomenutých 

zmien sa úpravy kritérií pre uchádzačov doktorandského štúdia týkajú v ďalšom úpravy znenia kritéria  
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vzťahujúceho sa na „Vedenie záverečných prác“, ku ktorému bola doplnená aj „spoluúčasť na vedení 

záverečnej práce“.   

Hlavnou súčasťou kritérií pre akademický rok 2021/2022 aj naďalej zostáva zhodnotenie študijných 

výsledkov uchádzačov, ich jazykových kompetencií na základe získaných certifikátov (ako z jazyka 

cieľovej krajiny, tak z iného jazyka) a školských i mimoškolských aktivít, ktorých sa študenti zúčastnili 

v uplynulom období (Príloha č. 1). Na tomto mieste je však potrebné zdôrazniť, že študijné výsledky 

uchádzača by nemali byť limitujúcim faktorom schválenia jeho účasti na mobilite. 

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

K bodu 2 : 

Uchádzači tak o stáž počas štúdia ako i o absolventskú stáž si prihlášky podávali online, pričom na stáž 

počas štúdia študenti na sprístupnenie online prihlášky použili, podobne ako pri štúdiu, svoje 

prihlasovacie údaje do AiS2, uchádzači o absolventskú stáž podávali online prihlášku priamo do 

WorkSpace Europe, t. j. konzorcia, ktoré úspešným uchádzačom v ďalšom procese absolventskú stáž 

administratívne zastrešuje. Uchádzači však musia rovnako prejsť výberovým konaním na svojej fakulte. 

Výsledky s menným zoznamom úspešných študentov sú zaslané do WorkSpace Europe. V ďalšom 

študentov, resp. absolventov UK oslovuje priamo koordinátor z WorkSpace Europe. 

K prihláškam na stáž počas štúdia ako i na absolventskú stáž bolo potrebné priložiť ďalšie povinné 

dokumenty, a to certifikát z jazyka požadovaného zahraničnou inštitúciou (do úvahy sa berie aj 

maturitné vysvedčenie), štruktúrovaný životopis a motivačný list ako i nepovinné dokumenty týkajúce 

sa školských a mimoškolských aktivít uchádzačov.  

Komisia zhodnotila odovzdané prihlášky a priložené dokumenty a po ich kontrole a vyhodnotení 

získaných bodov podľa Kritérií výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 2021/2022 (Príloha 

č. 1) určila konečné poradie študentov študijného odboru farmácia na FaF UK na mobilitu Erasmus+ 

stáž počas štúdia a absolventskú stáž pre akademický rok 2021/2022 (Príloha č. 2).  

 

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 
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K bodu 3: 

Na Erasmus+ mobilitu stáž počas štúdia v akademickom roku 2021/2022 sa prihlásilo spolu 38 

študentov študijného odboru farmácia, z toho 36 študentov slovenského 5-ročného magisterského 

študijného programu farmácia, 1 študentka anglického 5-ročného magisterského študijného programu 

farmácia a 1 študentka z doktorandského študijného programu: Farmaceutická chémia.  

Na Erasmus+ mobilitu absolventská stáž si pre akademický rok 2021/2022 podalo prihlášku 18 

študentov slovenského 5-ročného magisterského študijného programu farmácia.   

Vyhodnotiac prihlášky a odovzdané povinné i nepovinné dokumenty komisia zhodnotila, že všetci 

uchádzači splnili požadované kritériá stanovené na Erasmus+ mobilitu – stáž počas štúdia 

a absolventskú stáž v akademickom roku 2021/2022. 

 

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

K bodu 4: 

 

Komisia dospela k záveru, že vďaka propagácii mobility Erasmus+ Referátom pre medzinárodné vzťahy 

a mobility, ale v čoraz väčšej miere aj samotným Oddelením programu Erasmus+ (OPE RUK) ako 

i prostredníctvom dobrých referencií zo strany bývalých Erasmus+ študentov (prezentácie na Erasmus+ 

INFO DAY organizovaného vždy na jeseň pred vyhlásením novej výzvy pre nasledujúci akademický rok), 

medzi študentmi rastie predovšetkým záujem o stáže počas štúdia, ktorých sa zúčastňujú nielen 

študenti slovenského 5-ročného magisterského študijného programu farmácia ale i študenti 

anglického programu ako i doktorandi. Práve tak možno sledovať aj rastúci záujem o absolventské 

stáže. Naopak, ako nevyhnutnou sa javí potreba propagácie štúdia v zahraničí. Dôvodom nižšieho 

záujmu je jednak nedostatočná jazyková vybavenosť študentov, ktorí takmer výlučne uprednostňujú 

štúdium v anglickom jazyku, jednak aj častá nedostatočná kompatibilita predmetov ponúkaných 

zahraničnou univerzitou s predmetmi na FaF UK, čo vyplýva aj zo špecifickosti študijného programu 

farmácia.  

Komisia sa zhodla na tom, že s príchodom nového európskeho mobilitného programu Erasmus bude 

potrebné prehodnotiť prístup pri oslovovaní nových partnerských univerzít a vynaložiť väčšie úsilie 

v hľadaní takých univerzít, ktoré ponúkajú predmety s dostatočnou obsahovou kompatibilitou. Cieľom  
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nového metodického usmernenia k zápisu kreditov a predmetov z akademickej mobility, s účinnosťou 

od akademického roka 2020/2021 je to, aby „skupina vzdelávacích výstupov dosiahnutých v zahraničí 

nahradila skupinu vzdelávacích výstupov na vysielajúcej inštitúcii bez toho, aby bola nutná zhoda medzi 

istými modulmi alebo kurzami“. Nakoľko sa do úvahy bude brať počet kreditov získaných na 

zahraničnej univerzite a nie počet kreditov pridelených daným predmetom na domácej fakulte, 

študent si bude musieť v prípade nižšieho počtu kreditov zapísať na zahraničnej univerzite viac 

predmetov, aby po návrate z mobility riadne splnil podmienky štúdia stanovené UK. 

 

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 2021/2022 

Príloha č. 2 - Konečné poradie študentov odboru farmácia (FaF UK) na mobilitu Erasmus+ stáž počas 

štúdia a absolventská stáž pre akademický rok 2021/2022 
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Kritériá vyhodnotili a konečné poradie určili dňa 6. 5. 2021 členovia komisie: 

                   

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.  
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky 
a doktorandské štúdium  
Fakultný koordinátor pre Erasmus+ 
 ............................................................. 
 
 
doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.  
Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom 
programe farmácia 
 ............................................................. 
  
 
Denis Filin 
Zástupca študentov (člen AS, študentská časť) 
 

         
............................................................. 

 
 
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.  
Fakultná administrátorka pre Erasmus+ 
 

               
 
 
 

............................................................. 
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Príloha č. 1 
 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2021/2022 

 

Kritériá pre študentov magisterského štúdia (vrátane 5. ročníka) 

Pri výbere študentov na mobilitu sa hodnotia tri nasledujúce aspekty: 

1. Vážený študijný priemer – prospech v absolvovaných semestroch štúdia (za ukončené ročníky) 

2. Stupeň zdatnosti jazyka cieľovej krajiny, resp. jazyka požadovaného prijímajúcou stranou. V prípade 

študijnej mobility sa jazyk a požadovaná úroveň uvádza v medziinštitucionálnych zmluvách (minimum 

spravidla B1) – za certifikát sa počíta aj maturitné vysvedčenie. 

3. Aktivity spojené s propagáciou FaF UK a/alebo UK, školské/mimoškolské aktivity, ktorými môže 
študent reprezentovať UK v zahraničí.  
 

V prípade zhodného počtu bodov u viacerých uchádzačov sa do úvahy berie v prvom rade študijný 
priemer, následne jazykové schopnosti a ako posledné školské/mimoškolské aktivity. Dôležitým 
kritériom je takisto predchádzajúca účasť na mobilite Erasmus+; prednosť majú tí študenti, ktorí sa 
na mobilite ešte nezúčastnili. 
 

MINIMUM PRE AKCEPTÁCIU PRIHLÁŠKY JE 15 BODOV !!! 

 

 

1. Štúdium: vážený študijný priemer    
1.00  - 1.20 
1.21 - 1.34 
1.35 - 1.54 
1.55 - 1.84 
1.85 - 2.00 
2.01 - 2.35 

Body 
15 
13 
10 
  8 
  5 
  3   

2. Jazykové kompetencie:  
    Certifikát z jazyka cieľovej krajiny 

C1/štúdium v cudzom jazyku (anglický program) 
B2  
B1  

10 
  8 
  5 

3. Reprezentácia UK a iné aktivity: 

  

Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny: 
 

C1 
B2 
B1 
A2 
A1                         

6 
5 
3 
2 
1 

Pobyt v zahraničí: 
Štúdium (aspoň 1 semester) na strednej, resp. vysokej škole  v 
zahraničí (nie Erasmus+)  
Stáž (minimálne 14 dní)  na strednej, resp. vysokej škole  v zahraničí 
(nie Erasmus+)  
Brigáda v zahraničí (nesúvisiaca so štúdiom)                                             

 
5 
 

2 
 

1 
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Príloha č. 1 
 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2021/2022 

 

 

 
 
Pri podávaní prihlášky treba zohľadniť obdobie povinnej lekárenskej praxe – plánovaný pobyt na 
partnerskej fakulte, kolidujúci s praxou, je potrebné konzultovať na Katedre organizácie a riadenia 
farmácie.   
 

 

 

 

 
Školské/mimoškolské aktivity: 

 

Člen združenia, organizátor mimoškolských aktivít, 
červený kríž, dobročinné spolky  

2 

Člen AS  3 

Členstvo v SSŠF a s ním spojené aktivity: 
* počet bodov bude pridelený na základe doloženého hodnotenia 
podpísaného prezidentom SSŠF  

 
      *  
       

 

Člen ESN (Erasmus Student Network) 
- aktívny (organizácia chodu, eventov, výletov atď.) 
- Buddy (zabezpečenie pick-up servisu, účasť na aktivitách) 

 
    10 
      5 

Športový certifikát, Reprezentácia FaF/UK v športe       2 

Účasť na projektoch počas strednej/vysokej školy        2 

Účasť na SOČ (aktívna účasť)  
           na ŠVOČ (aktívna účasť) 
           na ATIP/iných školských aktivitách (pokiaľ nie sú súčasťou   
             hodnotenia SSŠF) 

      2 
      4 
      2 

Stáž v lekárni (mimo povinnej praxe)/vo firme (na území SR): 
- krátkodobá 
- dlhodobá (počas dlhšieho obdobia) 

 
      1 
      3 

Publikačná činnosť: 
Zahraničné časopisy 
Domáce časopisy 

 
      5 
      3 

Cena rektora, cena dekana       5 

Jednorazové školské/mimoškolské aktivity (olympiády, 1-dňový 
workshop a i.) 

      1 

Umelecké danosti – aspoň 3 roky umeleckej školy       1 

 Iné     1-3 
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Príloha č. 1 
 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2021/2022 

 

Kritériá pre študentov interného doktorandského štúdia  

MINIMUM PRE AKCEPTÁCIU PRIHLÁŠKY JE 15 BODOV !!! 

Kritériá pre študentov hlásiacich sa v 1. ročníku štúdia:  

 

1. Priemer štátnicového vysvedčenia   
1.0  - 2.0 
2.1 – 2.5 

Body 
5 
1 

štátna skúška s vyznamenaním 5 

2. Jazykové kompetencie:  
    Certifikát z jazyka cieľovej krajiny 

 
C1 
B2  
B1  

 
8 
6 
4 

3. Reprezentácia UK, iné aktivity: 
 

 

 
Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny: 

 

C1 
B2 
B1 
A2 

5 
4 
3 
1 

Pobyt v zahraničí: 
Štúdium (aspoň 1 semester) na strednej, resp. vysokej škole  v 
zahraničí (nie Erasmus+)  
Stáž (minimálne 14 dní)  na strednej, resp. vysokej škole  v zahraničí 
(nie Erasmus+)  
Brigáda v zahraničí (nesúvisiaca so štúdiom) 

 
5 
 

2 
 

1 

Školské/mimoškolské aktivity: 
 

Člen združenia, organizátor mimoškolských aktivít, 
červený kríž, dobročinné spolky 

2 

Člen AS  3 
 

Členstvo v SSŠF a s ním spojené aktivity: 
* počet bodov bude pridelený na základe doloženého hodnotenia 
podpísaného prezidentom SSŠF 

 
      *  
       

 

Člen ESN (Erasmus Student Network) 
- aktívny (organizácia chodu, eventov, výletov atď.) 
- Buddy (zabezpečenie pick-up servisu, účasť na aktivitách) 

 
10 
5 

Športový certifikát, Reprezentácia FaF/UK v športe 2 
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Príloha č. 1 
 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2021/2022 

 
 

Účasť na projektoch počas vysokej školy 2 

Účasť na konferenciách (pokiaľ táto nie je súčasťou hodnotenia 
SSŠF): 
- aktívna 
- pasívna 

 
 

3 
1 

Účasť na ŠVOČ (aktívna účasť) 
           na ATIP/iných školských aktivitách (pokiaľ nie sú súčasťou   
             hodnotenia SSŠF)  

4 
2 

Publikačná činnosť: 
Zahraničné časopisy 
Domáce časopisy 

 
5 
3 

Cena rektora, cena dekana 5 

Jednorazové školské/mimoškolské aktivity  1 

Iné 1-3 

 

 

Kritériá pre študentov hlásiacich sa v 2. až 4. ročníku štúdia:  

 

1. Jazykové kompetencie:  
    Certifikát z jazyka cieľovej krajiny 

C1 
B2  
B1  

      5 
      4 
      3 

Skúška z cudzieho jazyka        5 

2. Reprezentácia UK, iné aktivity: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny: 
 

C1 
B2 
B1 

      4 
      3 
      2 

Absolvovanie dizertačnej skúšky       5 

STÁŽ/ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ (mimo Erasmus+)       5 

ŠVOČ (aktívna účasť)       3 

VEDECKÉ VÝSTUPY: 
Autorstvo učebných pomôcok 
Spoluautorstvo učebných pomôcok 
Aktívna účasť na konferencii (abstrakt v knihe abstraktov) 
Publikácia v karentovanom časopise   
Publikácia v inom časopise 

 
      5 
      3 
      3 
      5 
      3 

VEDENIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc., Mgr., ŠVOČ) (spoluúčasť na 
vedení záverečnej práce) 

      5 

GRANT UK 
GRANT FaF 

      5 

      3  

Jednorázová aktivita       2 
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Príloha č. 1 
 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2021/2022 

 
 

Cena rektora, cena dekana       3 

 Iné     1-5 

 

 

Konkurz zabezpečuje komisia, ktorej predsedom je fakultný koordinátor a jej ďalšími členmi 

zástupcovia fakultného koordinátora, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a zástupca 

študentov (tento nemôže byť zároveň uchádzačom v konkurze pre konkrétnu univerzitu alebo na stáž). 

Komisia určí poradie uchádzačov na základe súčtu získaných poradí za jednotlivé hodnotené časti. 

Komisia určí poradie vysielaných študentov aj poradie ich náhradníkov. 

 

Po vyhlásení výzvy, online prihláška na štúdium dostupná prostredníctvom mena a hesla do AiS2 cez 
systém SOP Mobility. 
 
Po vyhlásení výzvy, online prihláška na stáž počas štúdia dostupná prostredníctvom mena a hesla do 
AiS2 na príslušnom odkaze. 
 
Po vyhlásení výzvy, online prihláška na absolventskú stáž dostupná na webovej stránke konzorcia 
WorkSpace Europe. 
 
Zoznam povinných aj nepovinných dokumentov dostupné na:   
https://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/erasmus/mobilita-studentov/staz/tlaciva/
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Príloha č. 2 

Konečné poradie študentov odboru farmácia (FaF UK) na mobilitu  
Erasmus+ stáž počas štúdia 

pre akademický rok 2021/2022 
 
ŠTUDENTSKÁ MOBILITA – stáž počas štúdia – magisterské štúdium 
 

Celkové 
poradie 

Meno študenta Krajina 
Názov inštitúcie/lekárne 

(pokiaľ je v prihláške 
uvedená) 

Počet 
bodov 

Poznámka 

1. KATARÍNA SUJOVÁ Česká republika  55  

2. DOMINIKA TVRDÁ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max, 

Revoluční 765/19, Praha 
46 

 

3. KATARÍNA ŠTRBAVÁ Česká republika  40 
 

4. LUCIA GRECKOVÁ Česká republika  38 
 

5. ANDREA MIKLUŠÁKOVÁ Česká republika  37 
 

6. 
MICHAELA 

SKLENÁROVÁ 
Česká republika  37 

 

7. ALEXANDRA NÁROŽNÁ Česká republika  36 
 

8. KAMILA DOKUPILOVÁ Česká republika  36 
 

9. 
STANISLAVA 

GRIBANIČOVÁ 
Česká republika  35 

 

10. MARTINA GIZELOVÁ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max, 
Plzeňská 8, Praha 

34 
 

11. MILOŠ LUCKÝ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max,  Karlovo 

náměstí 313/8, Praha 
33 

 

12. JAKUB LACEK Česká republika  33 
 

13. SILVIA ŠIMONOVÁ Česká republika  32 
 

14. EMA ŠLESAROVÁ Nórsko 
Lekáreň Vitusapotek 

Molde Storsenter 
32 

 

15. CYRIL HASARALEJKO Česká republika  31 
 

16. LUCIA ZAJÍČKOVÁ Česká republika  31 
 

17. PAULÍNA MAZURÁKOVÁ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max, 
Plzeňská 8, Praha 

31 
 

18. MATEJ MASIARČIN Česká republika 
Lekáreň Dr.Max 

Wilsonova, Praha 2 
29 
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Príloha č. 2 

Pokračovanie tabuľky Študentská mobilita – stáž počas štúdia – magisterské štúdium 
 

19. NIKOLA POLONČAKOVÁ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max, 

Vodičková 792/40, Praha 
27 

 

20. 
VIKTÓRIA ANNA 

VYSOKAIOVÁ 
Česká republika Lekáreň BENU 27 

 

21. MIROSLAV KUBAS Česká republika  
Lekáreň Dr. Max, Národní 

417/35, Praha 
27 

 

22. 
BERNADETT 

RADVÁNYIOVÁ 
Česká republika  26 

 

23. KATARÍNA PEKNÁ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max, U 

Plynárny 1432/64, Praha 
25 

 

24. ANETA EMA JANKAJOVÁ Nórsko 
Lekáreň VITUSAPOTEK 

Molde Storsenter 
25 

 

25. JANA PERŽEĽOVÁ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max, Ječná 

550/1, Praha 
24 

 

26. BEÁTA MECHUROVÁ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max, 

Dukelských hrdinů 
691/33, Praha 

24 
 

27. 
ALEXANDRA 

HRONČEKOVÁ 
Česká republika  23 

 

28. DOMINIKA NÁDASKÁ Česká republika  23 
 

29. PATRÍCIA MAČUŠOVÁ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max, 

Budějovická 1126/9, 
Praha 

22 

 

30. MÁRIA DOBROVODSKÁ Maďarsko  22  

31. EMA KOSTOVČÍKOVÁ Česká republika 
Lekáreň Dr. Max, 

Kubánské náměstí 
1271/5, Praha 

21 
 

32. SILVIA KENDROVÁ Česká republika 
Lekáreň Dr.Max, Krčská 

1079/59, Praha 
20 

 

33. TERÉZIA SENDERÁKOVÁ Írsko  19 
 

34. KRISTÍNA KŇAZEOVÁ Malta  18 
 

35. KAROLÍNA KUNOVSKÁ Malta  16 
 

36. EVA JURČOVÁ 
Anglicko, Írsko, 

Nórsko 
 16 

 

37. STAVROULA PALASKA Grécko 
Palaska Soultana 

Pharmacy 
16  
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Stáž počas štúdia – doktorandské štúdium 

 

Celkové 
poradie 

Meno študenta Krajina 
Názov inštitúcie/ lekárne 

(pokiaľ je v prihláške 
uvedená) 

Počet 
bodov 

Poznámka 

1. 
PharmDr. KAMILA 
CHOMANIČOVÁ 

Španielsko  37 
 

 

 

 

ŠTUDENTSKÁ MOBILITA – absolventská stáž  
 
 

Celkové 
poradie 

Meno študenta Krajina 
Názov inštitúcie/lekárne 

(pokiaľ je v prihláške 
uvedená) 

Počet 
bodov 

Poznámka 

1. 
LAURA 

ADAMKOVIČOVÁ 
Fínsko, 

Španielsko 
 59 

 

2. MONIKA CESNEKOVÁ 

Nemecko, 
Rakúsko, 

Španielsko, 
Dánsko 

 54 

 

3. LUCIA CAUNEROVÁ  
Česká republika, 

(Rakúsko) 
 42 

 

4. ANDREA SISÁKOVÁ Česká republika  42 
 

5. MICHAELA ČELLÁROVÁ 
Česká republika, 

(Nemecko, 
Rakúsko) 

 40 

 

6. PAULA PEĽÁKOVÁ 
Česká republika, 

Malta  
 37 

 

7. KLAUDIA MIKLUŠÁKOVÁ Rakúsko  36 
 

8. EVA MOLNÁROVÁ 

Belgicko, 
Nemecko, 

Francúzsko, 
Španielsko, 

Fínsko, Švédsko 

 35 

 

9. DOMINIKA ORAVCOVÁ Česká republika  30 
 

10. 
MAGDALÉNA 

KUBAŠIAKOVÁ 

Česká republika 
(Anglicko, 
Taliansko) 

 30 
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Pokračovanie tabuľky Študentská mobilita – absolventská stáž 
 

11. MICHAELA SABOLOVÁ Česká republika  30 
 

12. NIKOLA LUKÁČOVÁ 

Dánsko, 
Švédsko, 
Nórsko, 

Belgicko, 
Anglicko, 

Španielsko, 
Česká republika 

 29 

 

13. EVA RUSINKOVÁ Česká republika  27 
 

14. NATÁLIA BLAŠKOVÁ Česká republika  27 
 

15. ALEXANDRA GULIŠOVÁ 
Česká republika, 

Belgicko, 
Holandsko 

 24 

 

16. KATARÍNA GUTEKOVÁ Česká republika  23 
 

17. DUŠAN HABÁN 
Írsko, Dánsko, 

Česká republika 
 22 

 

18. NIKOLA MALINOVÁ 

Česká republika, 
Nórsko, Dánsko, 

Španielsko, 
Portugalsko 

 22 

 

 

 


