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Prečo digitalizujeme?

• implementácia konceptu Erasmus Without Papers,

• plnenie záväzkov vyplývajúcich z Charty pre vysokoškolské

vzdelávanie (ECHE 2021 – 2027),

• UK ako líder digitalizácie,

• zjednodušenie a sprehľadnenie procesu administrácie STAFF

mobilít
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Ako sa prihlásiť na 
mobilitu?
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Výzva
• vyhlasuje Oddelenie programu Erasmus+,
• fakultný Erasmus+ koordinátor zverejňuje výzvu na príslušnej

fakulte

• Mobilita za účelom výučby (STA):
• výzva sa vyhlasuje 2x v priebehu daného akademického

roka
• možnosť kombinácie výučby a školenia

• povinnosť odučiť 4h za pracovný týždeň
• Mobilita za účelom školenia / odbornej prípravy (STT):

• prihlasovanie pre uchádzačov otvorené celoročne
• jednotlivé prihlášky vyhodnocované priebežne,
• uchádzať samôžu i pedagogickí zamestnanci



Školenie / odborná príprava pedagógov

OPE RUK v prípade pedagogických zamestnancov podporuje

školenie/odbornú prípravu, ktoré/á je v súlade s princípmi Charty pre

vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), t.j. profesionalizácie

zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych

kompetencií:

a) školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností / tvorby

kurikula,

b) jazykové kurzy pre zamestnancov,

c) školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností



Prihláška

• podáva sa prostredníctvom softvéru Mobility Online (link na

web stránke),

• pravidlo 3 prihlášok za 1 akademický rok,

• viac ako 3 prihlášky v prípade dostatku fin. prostriedkov,

• o úspešnom podaní prihlášky je uchádzač informovaný

mailom

• obsahuje odkaz na prihlásenie do workflow (pracovné

prostredie systému Mobility Online)





















Výberové konanie

• úspešne podané online prihlášky vyhodnocuje výberová

komisia na príslušnej fakulte, resp. rektoráte (v prípade STT),

• komisia zohľadňuje kritériá stanovené OPE RUK,

• prihlášky, ktoré spĺňajú kvalitatívne kritériá sú následne v

systéme schválené fakultným Erasmus+ koordinátorom,

• zoznam takto schváleným prihlášok musí vo finále odobriť

OPE RUK



Kritériá

• celkové ciele mobility / overall objectives of the mobility,

• pridaná hodnota mobility (v súvislosti so stratégiami modernizácie

a internacionalizácie zapojených inštitúcií) / added value of the mobility

(in the context of the modernisation and internationalisation strategies of

the institutions involved),

• očakávané výsledky a dopad (napr. profesionálny rast zamestnancov

oboch inštitúcií) / eexpected outcomes and impact (e.g. on the

professional development of the staff members at both institutions,

• počet mobilít v predchádzajúcom akademickom roku / number of

mobilities in the previous academic year
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Aktualizácia obdobia mobility a spôsobu 
cestovania

• upraviť možno len dátum, nie trvanie mobility – to už bolo

schválené

• možnosť žiadať deň/dni na cestu – je treba uviesť dôvod

• skorý začiatok pracovného programu,

• dopravné spojenia do destinácie mobility

• deň/dni na cestu sa do obdobia aktivity nezapočítavajú









Zelené cestovanie / Green travel

Zelené cestovanie je vymedzené ako cestovanie, pri

ktorom sa na hlavnú (prevažnú) časť cesty používajú nízko-

emisné dopravné prostriedky, ako sú autobusy alebo vlaky,

resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta na

jednom aute (car-pooling).



Cestovné 
vzdialenosti

Štandardné 
cestovanie

Zelené cestovanie

0 – 99 km 23 EUR

100 – 499 km 180 EUR 210 EUR

500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR

2 000 – 2 999 km 360 EUR 410 EUR

3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR

4 000 – 7 999 km 820 EUR

8 000 km alebo viac 1 500 EUR



Program mobility / Mobility agreement

• dokument si účastník stiahne z workflow,

• dokument podpísaný všetkými troma stranami účastník

nahrá do systému,

• pracovník OPE RUK skontroluje, resp. akceptuje nahratý

Program mobility













Zmluva o fin. podpore / Grant 
agreement

• pracovník OPE RUK vygeneruje zmluvu a zašle účastníkovi na

mail,

• účastník zmluvu 2x vytlačí, vlastnoručne podpíše a internou

poštou zašle na OPE RUK,

• zmluvu podpíše = formálne schváli inštitucionálny koordinátor

programu Erasmus+,

• pracovník OPE RUK vyplatí grant v zmysle podmienok

stanovených v zmluve
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Po mobilite
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Certifikát o absolvovaní mobility / 
Confirmation of stay

• účastník nahrá do systému scan požadovaného

dokumentu,

• dokument nemá predpísanú formu, no musí obsahovať:

• obdobie mobility (aktivity),

• typ aktivity,

• názov prijímajúcej inštitúcie,

• podpis a pečiatku zodpovednej osoby na prijímajúcej inštitúcii







Potvrdenie o zelenom cestovaní / Green 
travel receipts

• Ak účastník realizoval mobilitu, pri ktorej využil zelené

cestovanie, do systému nahrá dokumentáciu (cestovné

lístky) potvrdzujúcu uvedený spôsob prepravy do

a z destinácie mobility.





Ukončenie mobility

• pracovník OPE RUK skontroluje účastníkom nahratý

certifikát, príp. potvrdenie o zelenom cestovaní,

• účastník vyplní správu po mobilite – tzv. EU Survey,

• odkaz príde účastníkovi na mail

• pracovník OPE RUK skontroluje podanie EU Survey a

administratívne ukončímobilitu









Ďakujem Vám za pozornosť

Mgr. Oliver Vavro
STAFF mobility & ICM coordinator
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