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Pokyny k ukončeniu mobility – vyúčtovaniu grantu
Vážené študentky a vážení študenti,
Situácia ohľadne COVID-19 tvrdo zasiahla všetky aspekty nášho života. Výrazne ovplyvnila
aj program E+ a jeho realizáciu. Pre Vás, ktorých to zastihlo v zahraničí, to bolo obzvlášť
zložité. Chceme Vás uistiť, že chápeme, aké bolo a je toto obdobie pre Vás komplikované
a radi by sme Vám uľahčili vysporiadanie sa s jeho dopadmi. V otázkach prispôsobenia
pravidiel mobility aktuálnej situácii, spôsobenej pandémiou, v otázkach uznávania štúdia/
stáže a nárokov na grant/ náhrad mimoriadnych výdavkov sme viazaní rozhodnutiami
Európskej Komisie a usmerneniami Národnej Agentúry. Pozorne si prečítajte nasledujúce
pokyny, aby sme, pokiaľ možno, bezproblémovo pre všetkých zúčastnených mohli uzavrieť
túto kapitolu v histórii programu.
Niekoľko základných pokynov:
• Okrem dokumentu Oznámenie študenta o stave mobility je študent povinný
odovzdať všetky dokumenty naraz, v jednom termíne pracovníkom OEPaE+.
• Naštudujte si návod na elektronický podpis. V prípade, ak nie je možné z Vašej strany
doručiť dokument s elektronickým podpisom, daný dokument je nutné vytlačiť,
podpísať a naskenovaný zaslať pracovníkom OEPaE+ na email. Nepodpísané
dokumenty nie sú akceptovateľné.
• Pozorne si prečítajte Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory a povinnosti, ktoré
z nej vyplývajú. Na niektoré zo zmluvných podmienok je uvalená, v prípade ich
nesplnenia, sankcia.
• Zo všetkých dokumentov, ktoré budete odovzdávať, si urobte kópiu.
• Ak máte problém so získaním Certifikátu alebo ToR (Transcript of Records) zo
zahraničnej Univerzity, na ktorej ste boli na mobilite, obráťte sa na fakultného
koordinátora. Ide o inštitúciu, ktorá má s Vašou fakultou zmluvu a väčšinou dlhoročnú
spoluprácu, intervencia zo strany koordinátora Vám môže pomôcť proces urýchliť.
• V momentálnej situácii, nie je možné, aby Vaša dokumentácia bola spracovaná
obratom. Pracovníci OEPaE+ zažívajú extrémne situácie v súvislosti s COVID-19
a okrem sťažených pracovných podmienok im pribudla aj pracovná záťaž v súvislosti
s novými opatreniami ohľadne účtovania grantov. Lehota 45 dní, Článok 5 –
Podmienky Platby, bod 5.5 Zmluvy je poriadková, nie je vymáhateľná a po jej
uplynutí povinnosti zúčastnených strán nezanikajú.
• Akékoľvek vratky alebo doplatky grantu zo strany OEPaE+ aj Vašej je možné
realizovať až na základe výzvy OEPaE+ (aj v prípade, že ste na mobilitu vôbec
nevycestovali a nevznikli Vám žiadne výdavky).
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DOKUMENTY POTREBNÉ K UKONČENIU MOBILITY / VYÚČTOVANIU
1. Študenti, ktorí dostali grant, ale do zahraničia nevycestovali
a) Oznámenie študenta o stave mobility – ASAP, na základe výzvy z OEPaE+.
Dokument odporúčame použiť aj na informovanie Študijného oddelenia Vašej fakulty,
o reálnom stave Vašej mobility (AIS, pokračovanie v dištančnom vzdelávaní na UK),
b) Žiadosť o vyúčtovanie mobility, ak Vám vznikli reálne náklady (poplatky za
rezerváciu ubytovania, nestornovateľné poistné)
c) Doklady k položkám, ktorých refundáciu si nárokujete v Žiadosti
2. V prípade, že na mobilitu ste vycestovali a pokračujete v nej v zahraničí/na
Slovensku aj po vypuknutí pandémie (prezenčne, alebo on-line)
a) Oznámenie študenta o stave mobility – ASAP, na základe výzvy z OEPaE+.
Dokument odporúčame použiť aj na informovanie Študijného oddelenia Vašej fakulty,
o reálnom stave Vašej mobility (AIS, pokračovanie v dištančnom vzdelávaní na UK),
b) Certifikát zo zahraničnej univerzity potvrdzujúci obdobie strávené na mobilite
v prípade stáže potvrdenie v Learning agreement – 3. časť – After Mobility
c) Výpis výsledkov (ToR). UK nebude uplatňovať v LS 2019/20 sankcie.
d) OLS (2. on – line testovanie po návrate z mobility)
e) Správa z mobility (on – line)

3. Ak ste dočasne mobilitu prerušili (nie je možne študovať na zahraničnej
Univerzite on-line), ale budete v nej ďalej pokračovať, ako aj v štúdiu/ stáži
v zahraničí po skončení reštrikcií:
a) Oznámenie študenta o stave mobility – ASAP, na základe výzvy z OEPaE+.
Dokument odporúčame použiť aj na informovanie Študijného oddelenia Vašej fakulty,
o reálnom stave Vašej mobility (AIS, pokračovanie v dištančnom vzdelávaní na UK),
b) podaním Žiadosti o vyúčtovanie mobility a priložením relevantných dokladov (po
ukončení mobility v zahraničí) si môžete uplatniť nárok na refundáciu mimoriadny
výdavkov, ktoré Vám vznikli:
• jedného spiatočného lístka (do SR kvôli COVID-19 a späť, kvôli pokračovaniu
v mobilite),
• nestornovateľné poplatky za ubytovanie,
• náklady za pobyt v karanténe, v zariadení MV SR
c) o zmenu dĺžky mobility ste povinný požiadať OEPaE+ v zmysle Zmluvy o poskytnutí
finančnej podpory, článok 3 – Trvanie mobility, písomne, najneskôr mesiac pred
uplynutím pôvodne plánovaného trvania mobility
d) Certifikát zo zahraničnej univerzity potvrdzujúci obdobie strávené na mobilite
v prípade stáže potvrdenie v Learning agreement – 3. časť – After Mobility
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e) Výpis výsledkov (ToR). UK nebude uplatňovať v LS 2019/20 sankcie.
f) OLS (2. on – line testovanie po návrate z mobility)
g) Správa z mobility (on – line)
4. Ak ste na mobilitu vycestovali, po vypuknutí pandémie ste ostali v zahraničí, ale
v štúdiu/stáži ste nemohli pokračovať
a) Oznámenie študenta o stave mobility – ASAP, na základe výzvy z OEPaE+.
Dokument odporúčame použiť aj na informovanie Študijného oddelenia Vašej fakulty,
o reálnom stave Vašej mobility (AIS, pokračovanie v dištančnom vzdelávaní na UK),
b) Doklad o zákaze opustenia krajiny vydaný vládou danej krajiny
c) Doklad o okolnostiach, ktoré Vám nedovoľujú študovať on-line,
d) Ak hostiteľská univerzita neposkytuje on-line štúdium, Vaša mobilita sa považuje za
skončenú a zahraničná univerzita Vám vystaví Certifikát o reálnej dĺžke mobility

5. V prípade, že ste sa po vypuknutí pandémie vrátili na Slovensko a nepokračujete
v štúdiu on- line na zahraničnej univerzite (uplatnenie princípu vyššej moci)
e) Oznámenie študenta o stave mobility – ASAP, na základe výzvy z OEPaE+.
Dokument odporúčame použiť aj na informovanie Študijného oddelenia Vašej fakulty,
o reálnom stave Vašej mobility (AIS, pokračovanie v dištančnom vzdelávaní na UK),
f) Dokument/y umožňujúce uplatnenie „vis major“, t. j. potvrdzujúce zatvorenie
zahraničnej univerzity/prechod na dištančné vzdelávanie
g) Čestné prehlásenie o dátume, kedy ste opustili zahraničnú univerzitu a vrátili sa na
Slovensko, ak tento termín nie je zrejmý z cestovných lístkov (pri ceste osobným
autom), resp. ak Vám zahraničná univerzita nevydá Certifikát, potvrdzujúci reálnu
dĺžku Vašej mobility v zahraničí
h) Dokumenty potvrdzujúce dátum, kedy ste na Slovensko cestovali v rámci repatriácie
d) Pri výdavkoch, ktoré sú nad rámec doby strávenej na mobilite a ktoré chcete, aby Vám
boli uznané, (napr. ubytovanie na celé obdobie pôvodne plánovanej mobility) musíte
doložiť komunikáciu (maily) medzi Vami a poskytovateľom služby, pri ktorej ste sa
snažili o vrátenie časti platby (z dôvodu skrátenia mobility), z ktorej musí byť zrejmé,
že poskytovateľ odmietol Vašu požiadavku. OEPaE+ bude akceptovať
korešpondenciu v anglickom, českom, nemeckom, poľskom, francúzskom alebo
ruskom jazyku. V prípade iných jazykov relevantné časti komunikácie musíte
zvýrazniť a preložiť.
e) Žiadosť o vyúčtovanie mobility
f) Doklady k výdavkom, ktoré uvádzate v Žiadosti
CESTOVNÉ LÍSTKY:
• Študent má nárok na refundáciu výlučne lístku do SR z dôvodu skoršieho
ukončenia alebo prerušenia mobility
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•

•
•
•
•

V prípade prerušenia mobility má študent nárok na refundáciu jedného
spiatočného lístka (do SR kvôli COVID-19 a späť, kvôli pokračovaniu
v mobilite), ktorý bude dátumovo v súlade s Certifikátom po ukončení
mobility,
Nie je možné žiadať o úhradu cestovného lístku pri návrate z mobility, ak
dátum na lístku je skorší ako dátum, ktorý uvedie zahraničná Univerzita na
Certifikáte
Nie je možné žiadať o refundáciu cestovných lístkov súvisiacich
s návratom do krajiny z dôvodu vyzdvihnutia si osobných vecí
z ubytovacieho zariadenia,
Ak ste použili taxík, cestou na letisko/železničnú alebo autobusovú stanicu,
musí byť zrejmé, že to bolo v čase/situácii kedy to bolo jediná možnosť
(treba doložiť komentár),
Ak ste pricestovali na Slovensko súkromným motorovým vozidlom,
môžete si uplatniť nárok na úhradu vo výške ceny prostriedkom verejnej
hromadnej dopravy (lietadlo, vlak, autobus), pri dodržaní zásady
hospodárnosti a efektívnosti a s využitím dostupných zliav (ISIC)

UBYTOVANIE (možnosti):
•
•
•
•

doklad o zálohe
doklad o mesačnej/ných splátke/ach
doklad o jednorazovej celkovej platbe
doklad o storno poplatkoch z dôvodu skrátenia mobility

POBYT V KARENTÉNE v niektorom zo zariadení MV SR v súvislosti s repatriáciou,
• uhradené náklady/poplatky v takomto zariadení, doložené faktúrou.
NENÁROKOVATEĽNÉ POLOŽKY:
•
•
•
•
•

miestna doprava (mimo nadväzujúcej na dopravu do SR)
potraviny,
poistné,
pohonné hmoty,
hygienické potreby...

Váš Erasmus tím

