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Možnosti mobility od zimného semestra 2020/2021  
 
Fyzická mobilita  
- ak sa jedná o štandardnú fyzickú mobilitu  

- ak sa jedná o mobilitu, kde účastník reálne vycestoval, aby študoval na vysokej škole, resp. v 
prípade dištančného vzdelávania sa osobne zúčastňoval konzultácií, práce v ateliéroch, 
laboratóriách, na jazykovom kurze alebo iných aktivitách, ktoré sa realizujú prezenčnou 
formou. Škola môže od účastníkov vyžadovať dôkaz, že skutočne boli v zahraničí (napr. boarding 
pass, doklad o zaplatení ubytovania a pod.)  

- ak sa jedná o prípad vyššej moci a účastníkovi sa uznáva grant na určité obdobie alebo sa mu 
uznávajú náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s mobilitou (vycestoval na mobilitu, ale musel sa 
vrátiť; ak účastník nevycestoval a vznikli mu náklady...) a nepokračoval v online štúdiu/stáži.  

- ak sa účastník už zdržiava v cieľovej krajine a hostiteľská škola prešla na dištančnú výučbu (SMS, 
STT, STA), prípadne ak je možné stáž (SMP) realizovať dištančnou formou  

- ak sa jedná o zrušenú mobilitu bez vzniknutých nákladov (vyššia moc, začiatok mobility = koniec 
mobility)  

- v prípade, že študent po príchode do hostiteľskej krajiny musí byť v karanténe, tieto dni sa 
zarátavajú do celkového trvania mobility  

- účastník po absolvovaní vypĺňa správu EU Survey (zmena oproti predošlým inštrukciám)  
 

Virtuálna mobilita  
- ak sa účastník zdržuje na Slovensku (nevycestoval), študuje, stážuje alebo realizuje 
zamestnaneckú mobilitu virtuálne a nemá žiadne náklady  

- systém automaticky priradí vyššiu moc a zaškrtáva sa kolónka: Ovplyvnené COVID-19  

- zaznačia sa reálne dni mobility (od – do)  

- maximálna dĺžka je bez obmedzenia, minimálna dĺžka musí ostať zachovaná (čakáme na 
odpoveď z EK, budeme Vás informovať)  

- dĺžka takejto mobility sa nezarátava do max. 12 mesiacov povolených na jednom stupni štúdia 
Bc. , Mgr., PhD.  

- účastník po absolvovaní vypĺňa správu EU Survey (zmena oproti predošlým inštrukciám)  
 

Kombinovaná (blended) mobilita  
- ak účastník realizuje mobilitu čiastočne fyzicky a čiastočne virtuálne  

- v prípade, že študent po príchode do hostiteľskej krajiny musí byť v karanténe, tieto dni sa 
zarátavajú do celkového trvania fyzickej mobility  

- minimálna dĺžka fyzickej časti mobility je stanovená podľa sprievodcu programu Erasmus+ (min. 
2 dni STT/STA pri KA103; min. 90 dní pri SMS a 60 dní pri SMP pri KA103)  

 
- dĺžka virtuálnej časti je bez obmedzenia  

- účastník má nárok na grant vyrátaný na základe dĺžky fyzickej časti mobility (vyráta MT)  

- ak sa účastník vrátil na Slovensko z dôvodu COVID-19 a pokračuje v online štúdiu/stáži na 
hostiteľskej inštitúcii v MT je potrebné takúto mobilitu uviesť ako kombinovanú (blended) s 
vyššou mocou (zmena oproti predošlým inštrukciám)  

- účastník po absolvovaní vypĺňa správu EU Survey  
 

 



ALTERNATÍVY SITUÁCIÍ PRI MOBILITÁCH  
1. Mal som v pláne sa mobility zúčastniť, ale do zahraničia som nevycestoval.  
a) Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, ešte mi nevznikli žiadne náklady.  
- Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora, aby ste zistili, aké sú možnosti odloženia mobility na 
iný semester v prípade štúdia, resp. stáže na iné obdobie a tiež zmeny mobility z fyzickej na 
virtuálnu alebo kombinovanú (blended).  

- Ak ste už mali s domácou vysokou školou/konzorciom na Slovensku podpísanú Zmluvu o 
poskytnutí finančnej podpory a bol Vám zaslaný grant na Váš bankový účet, ste povinný tento 
grant v plnej výške vrátiť na účet školy/konzorcia a to aj v prípade, že sa rozhodnete mobilitu 
absolvovať virtuálne zo Slovenska. Program Erasmus+ umožňuje čerpať grant len v prípade 
vycestovania na mobilitu.  

- Ak ste plánovali ísť na stáž, kontaktujte prijímajúcu inštitúciu a skúste zistiť, či by ste mohli 
mobilitu realizovať aj neskôr.  

- Ak ste absolvent a plánovali ste absolventskú stáž, ktorú bolo potrebné zrealizovať do 12 
mesiacov od ukončenia štúdia na vysokej škole, Európska komisia umožnila predĺženie tejto doby 
až na 18 mesiacov. Kontaktujte v tomto prípade svoju vybranú prijímajúcu inštitúciu a snažte sa 
termín stáže upraviť tak, aby spĺňal túto podmienku.  
 
b) Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, vznikli mi náklady.  
- Ak Vám vznikli náklady súvisiace s ubytovaním, prosím, kontaktujte poskytovateľa ubytovania a 
žiadajte o možnosť vrátenia financií.  

- Ak Vám vznikli náklady súvisiace s cestou, obráťte sa na poskytovateľa cesty (letecká 
spoločnosť, železničný dopravca, autobusový dopravca a pod.) a žiadajte o možnosť vrátenia 
financií. Európska komisia pripravila interpretáciu práv pasažierov v súvislosti so šírením COVID-
19.  

- Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na vysielajúcej inštitúcii a predložte: o žiadosť o 

uznanie nákladov, o doklady potvrdzujúce vzniknuté náklady súvisiace s plánovanou mobilitou 

(letenku alebo cestovný lístok, ak sa Vám nepodarí cestovný lístok/letenku stornovať vrátane 

komunikácie s dopravcom; potvrdenie o zaplatení ubytovania, vrátane komunikácie s 

poskytovateľom, v ktorej tento odmieta vrátiť preddavok; zaplatenie poistenia na plánovanú 

dobu mobility a pod.).  

- Vysielajúca inštitúcia Vám preplatí vzniknuté náklady na základe uznania vyššej moci.  
 

2. Na mobilitu som vycestoval.  
I. Na mobilitu som vycestoval a vrátil som sa na Slovensko.  
a) Plánujem pokračovať v štúdiu/stáži dištančnou formou.  
- Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na Vašej vysielajúcej inštitúcii, aby vedel, že ste 
sa na Slovensko vrátili.  

- Pokračujte v štúdiu na zahraničnej vysokej škole dištančnou formou, snažte sa úspešne 
ukončiť všetky predmety uvedené v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement for Studies).  

- V prípade stáže, ak takúto možnosť máte, pracujte formou „homeoffice“ a snažte sa 
naplniť ciele stáže uvedené v Zmluve o stáži (Learning Agreement for Traineeship).  

- Ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní 
prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium  
uznať, ak bolo úspešne ukončené, aj za predpokladu, že prebiehalo už na Slovensku. 



Stážový pobyt: Ak je študentovi umožnené naplniť obsah stáže aj online zo Slovenska, 
vysoká škola je povinná takúto stáž uznať.  

- Zahraničná vysoká škola Vám po ukončení mobility vydá certifikát a výpis výsledkov 
štúdia (Transcript of Records).  

- Mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na 
certifikáte, ako keby sa celá mobilita realizovala v zahraničí.  
 
b) V štúdiu/stáži nebudem môcť pokračovať online formou.  
- Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na vysielajúcej inštitúcii, aby vedel, že ste sa na 
Slovensko vrátili.  

• - Koordinátorovi predložte: o žiadosť o uznanie nákladov,  

• o doklady potvrdzujúce náklady spojené s návratom domov (letenku alebo 
cestovný lístok).  

• o v prípade cesty vlastným autom kontaktuje vopred svoju vysielajúcu 
inštitúciu, či a akým spôsobom uznáva tento typ dopravy  

• o iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred 
na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine nestrávite, vrátane komunikácie s poskytovateľom 
ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.  
•  

• Vysoká škola/konzorcium Vám uzná minimálne tieto náklady: o grant vypočítaný 
na základe reálneho stráveného obdobia na zahraničnej inštitúcii, ako posledný deň sa 
uzná deň cesty na Slovensko,  

• o reálne náklady na cestu domov, prípadne aj náklady, ktoré vznikli predčasným 
stornovaním ubytovania, resp. náklady na povinný karanténny pobyt.  
•  
• Mobilita sa bude považovať za ukončenú.  
• Informujte sa na domácej vysokej škole, ako je možné pokračovať v štúdiu na 
Slovensku.  
 

c) Prerušil som mobilitu a vrátil som sa domov. V štúdiu/stáži budem pokračovať po 
skončení reštrikcií.  
- Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na vysielajúcej inštitúcii, aby vedel, že ste sa na 
Slovensko vrátili a predložte mu doklad o tom, že ste sa s hostiteľskou školou/podnikom 
dohodli na pokračovaní mobility prezenčnou formou po skončení reštrikcií a štúdium či 
stáž nepokračuje dištančnou formou.  

- Erasmus koordinátorovi predložte aj iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za 
ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine netrávite, vrátane 
komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.  

- Máte tiež nárok na zaplatenie cestovného na Slovensko a naspäť do hostiteľskej krajiny, a 
to po predložení dokladov potvrdzujúcich vzniknuté náklady (letenku alebo cestovný 
lístok).  

- Koordinátor s Vami uzavrie dodatok k zmluve, v ktorom budú upravené dátumy mobility.  

- Mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na 
certifikáte ako reálne strávené na zahraničnej vysokej škole/v podniku.  
 

II. Na mobilitu som vycestoval a ostal som v zahraničí.  
a) Pokračujem v štúdiu/stáži.  



- Ak vysoká škola/podnik v zahraničí umožňuje študentom pokračovať v štúdiu/stáži online, 
vysielajúca inštitúcia na Slovensku je povinná takúto mobilitu uznať, ak bola úspešne 
ukončená.  

- Zahraničná vysoká škola/podnik Vám po ukončení mobility vydá certifikát a pri štúdiu aj 
výpis výsledkov (Transcript of Records).  

- Mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na 
certifikáte.  

 
b) Nemôžem pokračovať v štúdiu/stáži.  
- Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole/konzorciu, aby 
vedel, že ostávate v zahraničí. Predložte mu doklad o okolnostiach, ktoré Vám nedovoľujú 
študovať online, ani sa vrátiť domov.  

- Ak hostiteľská škola neposkytuje online štúdium, mobilita sa považuje za ukončenú a 
hostiteľská škola Vám vystaví certifikát o reálnej dĺžke mobility.  

- V prípade, že ste ostali v krajine napr. kvôli zrušeným letom alebo iným prekážkam, máte 
nárok na grant aj počas tohto obdobia.  

- Ak ide o Vaše vlastné rozhodnutie, mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim 
reálnej dĺžke štúdia podľa certifikátu. Ak Vám bola pred mobilitou alebo v jej priebehu 
vyplatená vyššia čiastka, ste povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou 
školou/konzorciom nedohodnete inak.  
 

 

Mimoriadne náklady  
Slúžia na implementáciu virtuálnych mobilitných aktivít z dôvodu COVID-19. Presun 10 % grantu 
do položky mimoriadnych nákladov je možné využiť, ak sú v projekte realizované virtuálne 
aktivity (pri KA103 iba odchádzajúce mobility), a to minimálne jedna virtuálna mobilita, 
kombinovaná (blended) mobilita alebo ako tomu bolo na jar 2020 fyzická mobilita s označenou 
vyššou mocou (prípady vyššej moci, kedy sa študent z dôvodu COVID-19 vrátil na Slovensko a 
pokračoval v dištančnom vzdelávaní na partnerskej vysokej škole). Prioritou však ostávajú 
virtuálne alebo kombinované (blended) mobility realizované z dôvodu COVID-19 na základe 
podpísaného dodatku k virtuálnym aktivitám.  

KA103  
- presun maximálne 10 % grantu do položky mimoriadnych nákladov sa zaznačuje v časti 
„Rozpočet“ v kolónke Exceptional Costs for Services and Equipments  

- napíše sa tam suma, ktorá predstavuje 75 % oprávnených nákladov, ktoré skutočne vznikli a 
boli použité za účelom nákupu a/alebo prenájmu vybavenia a/alebo služieb  

- suma 10 % sa počíta z posledného schváleného grantu NA (po všetkých dodatkoch)  

- vysoká škola/konzorcium priloží k záverečnej správe kópie dokladov preukazujúce vzniknuté 
mimoriadne náklady (prednosť majú naskenované dokumenty zaslané elektronicky).  

- pre potreby systémovej kontroly alebo hĺbkovej kontroly podporných dokumentov (desk 
check) je potrebné mať k dispozícii aj bankové výpisy potvrdzujúce nákup jednotlivých 
položiek.  


