ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY NA 67Èä
V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
akademický rok 2019/2020

č.

/

MedziLQãWLW~FLRX:
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE [SK BRATISL02]
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Tel.: 02/901 02 015, 9238
E-mail: erasmusplus@rec.uniba.sk
ďalej len "UK",
ktorú za účelom podpisu zmluvy zastupuje:

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
prorektor pre medzinárodné vzťahy
inštitucionálny koordinátor programu Erasmus+

a študentom:

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Pohlavie:
Adresa trvalého pobytu:

E-mail študenta:

Mobilný telefón študenta:
E-mail kontaktnej osoby alebo rodiča:
Telefón kontaktnej osoby alebo rodiča:
Fakulta:
Stupeň štúdia:
Počet ukončených ročníkov:
Predmet / študijný odbor na UK:
Kód predmetu na UK:
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Názov prijímajúcej inštitúcie:
Erasmus kód prijímacej inštitúcie /ak ho inštitúcia má):
Adresa a krajina
prijímajúcej inštitúcie:

Študent absolvuje stáž v odbore:
ďalej len „študent“.
Študent s:

finančnou podporou z fondov EÚ – Erasmus +
finančnou podporou z fondov EÚ – Erasmus + kombinovanou s obdobím s nulovým grantom
nulovým grantom

Finančná podpora zahŕňa:

podporu pre študenta so špeciálnymi potrebami

Finančná podpora bude poukázaná na nasledovný bankový účet študenta:
Číslo účtu
v tvare IBAN:
Držiteľ bankového účtu:
Názov banky:
Sídlo banky:
(adresa pobočky, kde bol účet zriadený)

BIC/SWIFT:

Študent je povinný uvedený bankový účet zachovať až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov
súvisiacich s mobilitou. UK nebude znášať zvýšené náklady vzniknuté neúspešným prevodom finančných
prostriedkov zapríčinené zo strany študenta.
Zmluvné strany sa dohodli na nižšie uvedených osobitných podmienkach a prílohách pred mobilitou:
Príloha I
Príloha II
Príloha III
Príloha IV
Príloha V
Príloha VI
Príloha VII

Všeobecné podmienky,
Erasmus+ charta študenta,
Zmluva o stáži (Learning Agreement for Traineeships) – I. časť,
vyplnená pred mobilitou ,
Kópie poistení (viď Článok 6),
Informačný list k mobilite Erasmus+ stáž,
Potvrdenie o zápise na štúdium pre daný akademický rok,
Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci
grant v letnom semestri),

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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OSOBITNÉ PODMIENKY
ČLÁNOK 1 – PREDMET ZMLUVY
1.1

UK poskytne študentovi finančnú podporu na realizáciu mobility na stáž v rámci programu Erasmus+.

1.2

Študent súhlasí s finančnou podporou stanovenou v článku 3.3 a s realizáciou mobility v súlade s popisom
uvedeným v Zmluve o stáži (Learning Agreement for Traineeships) na vlastnú zodpovednosť.

1.3

Obe strany súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Akékoľvek zmeny oproti dohodnutým
podmienkam v tejto zmluve musia byť vyžiadané a odsúhlasené oboma stranami prostredníctvom
oficiálneho oznámenia listom alebo e-mailom bezodkladne na RUK (napr. zmeny termínov mobility).

ČLÁNOK 2 – PLATNOSŤ ZMLUVY
2.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou z oboch zmluvných strán.
2.2 Mobilita môže začať najskôr dňa 1. 6. 2019 a skončiť najneskôr dňa 30. 9. 2020 vrátane, avšak najskôr po
podpise Finančnej zmluvy s Národnou agentúrou.
ČLÁNOK 3 – TRVANIE MOBILITY
3.1

Študent sa zaväzuje absolvovať mobilitu na prijímajúcej inštitúcii v období:
od (deň, mesiac, rok): ...............................
do (deň, mesiac, rok): .............................. , t. j ..................... mesiace ........................... dní.

3.2

Začiatok mobility je v deň, kedy musí byť účastník prvýkrát prítomný na prijímajúcej inštitúcii. Môže
ním byť aj prvý deň jazykového kurzu uskutočneného mimo alebo na prijímajúcej inštitúcii alebo prvý
deň orientačného týždňa. Koniec mobility je v deň, kedy musí byť účastník poslednýkrát prítomný na
prijímajúcej inštitúcii.

3.3

Študent dostane finančnú podporu zo zdrojov Európskej únie - Erasmus+ na ............. mesiace ............ dní.

3.4

Ak je to študent s finančnou podporou z fondov Európskej únie - Erasmus+, počet dní sa musí rovnať
trvaniu obdobia mobility.

3.5

Ak je to študent s finančnou podporou z fondov Európskej únie - Erasmus+ kombinovanou s obdobím
s nulovým grantom, počet dní musí korešpondovať s počtom dní, na ktoré je poskytnutá finančná podpora
zo zdrojov Európskej únie - Erasmus+, ktorá musí byť poskytnutá minimálne na 2 mesiace.

3.6

Ak je to študent s nulovým grantom, finančná podpora nie je poskytnutá.

3.7

Celkové trvanie obdobia mobility vrátane predchádzajúcej účasti na mobilite v rámci Erasmus+ a LLP/
Erasmus nesmie prekročiť 12 mesiacov za aktuálny stupeň vzdelávania, vrátane obdobia s nulovým
grantom. Pre študentov navštevujúcich jednostupňové štúdium, celkové trvanie obdobia mobility nesmie
prekročiť 24 mesiacov, vrátane obdobia s nulovým grantom.

3.8

Žiadosť o predĺženie obdobia mobility musí byť predložená najneskôr jeden mesiac pred jej ukončením.

3.9

Začiatok a koniec obdobia mobility musí byť potvrdený v III. časti Zmluvy o stáži, vyplnenej po mobilite.

ČLÁNOK 4 – FINANČNÁ PODPORA
4.1

Výška finančnej podpory na realizáciu mobility je ...................... EUR, zodpovedá sume ...................... EUR
na 1 mesiac a je určená násobkom počtu mesiacov špecifikovaných v článku 3.3 sadzbou platnou na
mesiac pre príslušnú prijímajúcu krajinu. V prípade neúplného mesiaca je finančná podpora vypočítaná
vynásobením počtu dní v neúplnom mesiaci s 1/30 jednotkového príspevku na mesiac.

4.2

Ak je relevantné preplatenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti so špeciálnymi potrebami, musí byť
založené na podporných dokumentoch poskytnutých študentom.

4.3

Finančná podpora nesmie byť použitá na pokrytie podobných nákladov už financovaných zo zdrojov
Európskej únie.
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4.4

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 4.2 a 4.3, grant je zlučiteľný s akýmkoľvek iným zdrojom
financovania, vrátane príjmov, ktoré študent získa prácou popri svojej stáži, pokiaľ vykonáva činnosti
uvedené v Zmluve o stáži.

4.5

Finančnú podporu alebo jej časť musí študent vrátiť, ak neplní podmienky tejto zmluvy a Zmluvy o stáži
(Learning Agreement for Traineeships). Ak študent ukončí pobyt pred termínom dohodnutým v tejto zmluve,
je povinný vrátiť vyplatenú čiastku grantu, ak sa nedohodol s Univerzitou Komenského v Bratislave inak.
Avšak ak študent nemohol dokončiť svoje mobilitné aktivity, vyplývajúce zo Zmluvy o stáži z dôvodu vyššej
moci, v takom prípade má nárok aspoň na výšku grantu zodpovedajúcu aktuálnemu trvaniu mobility, ako je
uvedené v článku 3.1. Zvyšný grant je povinný vrátiť Univerzite Komenského v Bratislave, ak sa s ňou
nedohodol inak. Univerzita Komenského v Bratislave musí takéto prípady oznámiť a Národná agentúra
akceptovať.

ČLÁNOK 5 – PODMIENKY PLATBY
5.1

Do 30 dní od dátumu nadobudnutia platnosti zmluvy bude študentovi poskytnutý celkový grant vo výške
............................ EUR.

5.2

Neskoršia platba môže byť výnimočne akceptovaná v prípade, že študent neposkytne požadované
dokumenty pred mobilitou včas.

5.3

Na predloženie správy študenta a ostatných požadovaných dokumentov na Oddelení medzinárodných
vzťahov rektorátu UK (viď Prílohy I – XI) a na vysporiadanie všetkých náležitostí študentom je určených
30 dní od ukončenia mobility.

5.4

UK má ďalších 45 kalendárnych dní na vyplatenie doplatku, alebo na vyžiadanie dlžnej čiastky.

ČLÁNOK 6 – POISTENIE
6.1

Za poistenie preberá plnú zodpovednosť študent. Povinnosťou študenta je mať:
- základné zdravotné poistenie, ktoré aj počas pobytu v inej krajine EÚ poskytuje zdravotná
poisťovňa študenta prostredníctvom Európskeho preukazu poistenca,
- poistenie liečebných nákladov,
- poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi),
- poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity,
- poistenie právnej ochrany.

6.2

Univerzita Komenského v Bratislave odporúča študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na
stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách na tejto stránke: https://www.mzv.sk/
cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia

ČLÁNOK 7 – ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA
7.1

Študent je povinný absolvovať on-line jazykové hodnotenie (OLS) pred mobilitou a na konci mobility, v
prípade, že hlavný jazyk štúdia je čeština, dánčina, gréčtina, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina,
španielčina, holandčina, poľština, portugalčina, bulharčina, fínština, chorváčtina, maďarčina, rumunčina,
maltčina, estónčina, lotyština, litovčina, írska galština, slovinčina alebo švédčina, s výnimkou rodených
hovoriacich. Absolvovanie OLS hodnotenia pred mobilitou je základnou požiadavkou mobility, okrem
výnimočných a zdôvodnených prípadov.

7.2

Študentovi, ktorého výsledok z jazykového hodnotenia bude v rozmedzí jazykovej úrovne A1 - B2 bude
pridelený online jazykový kurz, ktorého absolvovanie je povinné, ak študent nedosahuje ani úroveň, ktorú
požaduje prijímajúca inštitúcia v Zmluve o stáži. Študent je povinný realizovať jazykový kurz čo najskôr a
vyťažiť z neho čo najviac.
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ČLÁNOK 8 – PREDKLADANIE SPRÁVY A DOKUMENTOV PO MOBILITE
8.1

Študent sa zaväzuje doložiť UK nasledujúce dokumenty:
Príloha VIII
Príloha IX

Certifikáty potvrdzujúce účasť na aktivitách pred mobilitou (jazykový kurz...), ak deklaroval
povinnosť zúčastniť sa na nich.
Kompletnú Zmluvu o stáži (Learning Agreement for Traineeships), I., II. aj III. časť,
potvrdené všetkými zúčastnenými stranami.

Príloha X

Študent je povinný absolvovať online jazykové hodnotenie po ukončení mobility, ak
hlavným vyučovacím jazykom bol jazyk z nástroja OLS

Príloha XI

Študent je povinný absolvovať online jazykové hodnotenie po ukončení mobility, ak hlavným
vyučovacím jazykom bol jazyk z nástroja OLS. V prípade dosiahnutej úrovne C2 v testovaní
pred mobilitou nie je potrebné vykonávať záverečné testovanie.

8.2

Účastník je povinný vyplniť a podať správu on-line cez EU Survey po mobilite v zahraničí, a to najneskôr do 30
kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie. Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line, môže UK
žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie finančnej podpory.

8.3

Od študenta, ktorý nevyplní testovanie OLS, môže UK žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej
finančnej podpory.

ČLÁNOK 9 – JURISDIKCIA A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU
9.1

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž sa riadi vnútroštátnym právnym poriadkom Slovenskej
republiky.

9.2

O nezhodách medzi UK a študentom, ktoré sa týkajú interpretácie, použitia a platnosti zmluvy a ktoré nie
je možné vyriešiť vzájomnou dohodou, rozhoduje príslušný súd v súlade so zákonom.

študent

Univerzita Komenského v Bratislave

_____________________________

_____________________________

priezvisko a meno

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
inštitucionálny koordinátor UK

Dátum:________________________

Dátum: :________________________
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