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Predstavenie programu Erasmus+

•program  Erasmus+ je centralizovaný, riadený OMV RUK,  

zapojené sú všetky fakulty UK

•v programe Erasmus+ je možné absolvovať dva druhy 

mobilít:

Erasmus+ 

mobilita

ŠTÚDIUM

Erasmus+ 

mobilita

STÁŽ



Základné pojmy programu Erasmus+

•Erasmus kód UK: SK BRATISL02

•Learning Agreement for Traineeship(LA) = Zmluva o stáži

• inštitucionálny koordinátor = prorektor pre medzinárodné 

vzťahy: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

• fakultný koordinátor = prodekan/ka pre zahraničné vzťahy



Fakultní koordinátori a fakultní 

administrátori
fakulta fakultný koordinátor fakultný administrátor

LF prof. MUDr. Boris Mravec, PhD. Mgr. Jakub Šikula

PRAF doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. Ing. Michaela Krescanková, PhD.

FIF Mgr. Aneta Világi, PhD. Mgr. Mária Kučerová-Gajarská, PhD.

PRIF doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. Bc. Katarína Miličková

PDF Mgr. Eva Faithová, PhD. PhDr. Tamara Sojková

FAF doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, 

PhD.

Mgr. Kristína Piatničková, PhD.

FTVŠ Mgr. Milan Sedliak, PhD. Mgr. Marcela Rychtáriková

JLF prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. Bc. Ivana Bednáriková

FMFI doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. Mgr. Patrik Kmetek

RKCMBF prof. Dr. Phil. Emília Hrabovec Mgr. Romana Farská

EBF Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol Mgr. Jana Mokošová

FM Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. Mgr. Natália Gaherová, 

Mgr. Erika Černeková

FSEV JUDr. Alexandra Strážnická, PhD. Bc. Simona Šintálová



riadi všetky zapojené krajiny

koordinuje VŠ v SR v súlade s 

legislatívou MŠVVaŠ SR 

: podpisuje zmluvy o 

grante, garantuje Erasmus+ na UK

: administratívne 

zabezpečuje Erasmus+ na všetkých fakultách

zvyčajne 

prodekan/prodekanka pre medzinárodné vzťahy –

zabezpečuje uznávanie kreditov

má na starosti 

administratívnu časť

Hierarchia administrovania 

Erasmus+



Základné pravidlá programu Erasmus+

• stáž v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) max.   

dĺžka

12 mesiacov/ min. 2 mesiace, študenti LF a JLF 24 

mesiacov (spojené štúdium)

• zaratáva sa do toho aj absolventská stáž

• riadny študent UK počas celej dĺžky mobility 

• aj externí študenti



Základné pravidlá programu Erasmus+

•študent môže v každom stupni štúdia absolvovať mobilitu 

(stáž a/alebo štúdium) v celkovom maximálnom trvaní 12 

mesiacov (pri LF a JLF 24 mesiacov)

5

3

4

rozdelenie dvanástich mesiacov, ktoré sa 
dajú stráviť v zahraničí

štúdium v Španielsku, ZS 1.rok

stáž v Portugalsku jún - august

štúdium v Taliansku, ZS 2.rok

Príklad:



Ako na to?

3. Organizácia1. Prihláška
2. Výberové 

konanie- fakulta

6.OLS
5. Dokumenty-

rektorát

7. Grant

8. Mobilita

4. LA -

akceptácia 

✓ ✓



Organizácia

➢ od študenta sa vyžaduje iniciatíva pri vyhľadávaní inštitúcie

➢ sleduj informácie na webe

➢ spýtaj sa fakultných referentov
➢ spolužiaci

Neoprávnené inštitúcie

• Inštitúcie a agentúry EÚ, ktorých zoznam nájdete zverejnený na
stránke: http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/index_en.htm

• neoprávneným organizáciám patria subjekty riadiace programy

EÚ, ako napríklad národné agentúry

• Máte pochybnosti? Napíšte na: tamara.jelenakova@uniba.sk

ORGANIZÁCIA

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm


Odporúčanie pred vycestovaním
•pred vycestovaním treba mať s UK podpísanú 

Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory 

(zasielaná na adresu trvalého pobytu)

• rozdiel medzi:
–zazmluvnené obdobie: obdobie na kedy je študent 

Erasmus študentom

–obdobie s grantom: obdobie na aké je mu pridelený 

Erasmus grant (spravidla kratšie ako zazmluvnené), 

zvyšok je obdobie s nulovým grantom

•pred vycestovaním odporúčame registráciu na 

portáli Ministerstva zahraničných vecí v 

prípade núdzovej situácie v krajine počas 

pobytu – info na webe

•https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_i

nfo/registracia-pred-cestou-do-zahranicia

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia


•2 mesiace pred odchodom na mobilitu

• obsah a rozsah stáže v zahraničí 

• musí byť v súlade so študovaným odborom

• detailne a dôkladne vyplnený – informácie o 

prijímajúcej inštitúcii

•podpísaný zahraničnou inštitúciou - akceptácia

4. LA - akceptácia 



Na OMV RUK (6 týždňov pred odchodom) :

• Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (2x) 

• Všeobecné podmienky Erasmus+ 2x

• Learning agreement for Traineeships -1x

• Informačný list

• Kópiu Európskeho preukazu poistenca

• ERAPO poistenie alebo GROUPAMA

• Potvrdenie o zápise do ročníka/ návšteve školy

• Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky - LS

5. Dokumenty 



ERAPO A GROUPAMA

poistenie
Čo musí byť zahrnuté v poistení ak sa chystám na stáž?

• poistenie liečebných nákladov

• poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených 
účastníkmi)

• poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity

• poistenie právnej ochrany

• poistenie bez podmienky návratu na Slovensko počas celého roka

• Možnosti poistenia:

https://online.groupama.sk/

https://www.erapo.sk/

https://online.groupama.sk/
https://www.erapo.sk/


• online jazykový test – email (povinné)

• pred mobilitou/po mobilite

• jazyky: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, 

taliančina, holandčina, portugalčina, poľština, čeština, 

švédčina, dánčina, bulharčina, fínština, chorváčtina, 

maďarčina, rumunčina alebo gréčtina

• online jazykový kurz (nepovinné)- dosiahnutá úroveň 

B2 a nižšie (neovplyvní vycestovanie – informatívny 

charakter)

6. OLS



• Maximálne mesačné granty sú určené EK:

• Vypláca sa 100% grantu - pred mobilitou na max 4 mesiace

720€/mesiac Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, 

Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

720€/mesiac Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, 

Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, 

Taliansko

670€/mesiac Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, 

Maďarsko, Litva, Lotyšsko,Severné Macedónsko, 

Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko, Srbsko, 

Slovensko

7. Grant



•Learning Agreement for Traineeships –

2. časť s novými záväzkami

•V prípade predĺženia stáže aj žiadosť o 

predĺženie (mesiac pred plánovaným ukončením 

stáže) – podpísaná fakultným koordinátorom

Počas mobility



ŠTUDENT PREDKLADÁ na OMV RUK (do 30 dní od 

ukončenia pobytu):

• 3.časť Learning Agreement for Traineeships – časť 

vyplnená po mobilite: Certifikát o absolvovaní stáže, 

Hodnotenie

• Protokol o uznaní stáže (fakulta)- domáca univerzita     

je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž

• záverečná správa (EU Survey)- email s linkom

• On-line jazykový test - OLS

Po mobilite



CHECKLIST:

•Mám podpísanú Zmluvu o finančnej podpore?

•Prečítal/a som si ju?

•Mám na účte taký grant ako v zmluve?

•Vyplnil/a som jazykové testovanie?

•Som zaregistrovaný/á na Ministerstve zahraničných 

vecí?

•Sedí mi dátum v zmluve s potvrdeným dátumom 

nástupu?
–Áno: OK

–Nie: ihneď oznámim OMV a zašlem dokument, ktorý 

potvrdzuje iný dátum nástupu, ako bol pôvodne plánovaný 

v Zmluve

•Chcem predlžovať?
–Áno: oznámim mesiac pred pôvodným plánovaným 

ukončením pobytu

–Nie: pokračujem s vybavovaním záverečných dokumentov



PRIESTOR NA OTÁZKY



Ďakujeme za pozornosť!

Erasmus+ tím OMV UK

erasmusplus@rec.uniba.sk

mailto:erasmusplus@rec.uniba.sk

