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Rektor Univerzity J. Selyeho (ďalej len „rektor“ a „UJS“) v zmysle § 75 ods. 11 zákona 

č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) na zabezpečenie študentskej a učiteľskej mobility vydáva tento dodatok, ktorým sa 

mení a dopĺňa Smernica rektora č. 3/2014 o organizovaní zahraničných mobilít študentov, 

učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na Univerzite J. Selyeho nasledovne: 

 

Čl. 1 

Zmena 

 

Čl. 1 – Úvodné ustanovenia 

1. V Čl. 1 ods. 1  sa za slovo „učiteľov“ vypúšťa „administratívnych pracovníkov“; 

V Čl. 1 ods. 1  sa za slovo „učiteľov“ sa vkladá „ostatných zamestnancov v rámci 

programu Erasmus+ Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov KA131 – 

Vysokoškolské vzdelávanie – mobilita študentov a zamestnancov,  KA171 – 

Medzinárodná kreditová mobilita a Kľúčovej akcie 2 - Spolupráca medzi organizáciami 

a inštitúciami“. 

2. V Čl. 1 ods. 2  sa  pred slovo „koordinátorom“ vypúšťa slovo „univerzitným“ a sa vkladá 

slovo „inštitucionálnym“; 

3. V Čl. 1 ods. 3  sa za slovo „učiteľom“ vypúšťa slovo „pracovníkom“ a sa vkladá 

„ostatným zamestnancom“.  

V Čl. 1 ods. 3  sa za slovom „ECHE“ vkladá veta: „Jeho základným cieľom je 

modernizácia a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom 

mobilít a medzinárodnej spolupráce v Európe a inde vo svete, prispievať  k vytvoreniu 

Európskeho vzdelávacieho priestoru, podporiť inklúziu a rozmanitosť, digitálnu 

transformáciu a ochrana životného prostredia.“ 

V Čl. 1 ods. 3 sa za slovom „ECHE“ vypúšťa a presunie do ods. 4 nasledovné:  

„Mobilita učiteľov a študentov sa uskutočňuje na základe uzatvorenej bilaterálnej, príp. 

multilaterálnej zmluvy medzi UJS a vysokoškolskými inštitúciami v zahraničí. Cieľom 

mobility je strávenie určitého času na partnerskej univerzite v inom členskom štáte EÚ 

a v oprávnených krajinách za účelom štúdia, stáže, realizovania inej študijnej alebo 

vyučovacej aktivity alebo súvisiacej administratívnej činnosti. Uznanie časti štúdia 

v zahraničí v rámci Európy uľahčuje Európsky systém na prenos kreditov (European 

Credit Transfer System, ďalej len „ECTS“). Pravidlá kreditového systému štúdia 

v Slovenskej republike upravuje zákon a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 614/2022 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. Finančné prostriedky na 

udelenie grantov dostáva UJS prostredníctvom Národnej agentúry programu Erasmus+ 

pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) vždy na príslušný akademický rok na 

základe finančnej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi SAAIC a UJS.“ 

4. V Čl. 1 ods. 4  sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie:  

„Mobilita vysokoškolských študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov sa 
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uskutočňuje na základe uzatvorenej medziinštitucionálnej, príp. multilaterálnej zmluvy 

medzi UJS a vysokoškolskými inštitúciami v zahraničí.  Je zameraný na posilnenie 

zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania. Cieľom mobility je 

strávenie určitého času v partnerskej inštitúcií v inom členskom štáte EÚ alebo v tretích 

krajinách pridružených k programu, alebo v tretej krajine nepridruženej k programu za 

účelom realizovania študijnej (štúdium), vyučovacej (výučba) alebo inej súvisiacej 

administratívnej činnosti (stáže, odbornej prípravy, zmiešané intenzívne programy) 

podporených z fondov pre vnútorné a vonkajšie politiky. Finančné prostriedky na 

udelenie grantov dostáva UJS prostredníctvom Národnej agentúry programu Erasmus+ 

pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) vždy na príslušný rok na základe 

podpísanej finančnej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi SAAIC a UJS.“ 

5. V Čl. 1 ods. 5  sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie:  

„Všetky typy KA1 akcií, ktoré ponúka program Erasmus+ podliehajú odporúčaným 

kritériám pre výberové konania v rámci programu Erasmus+ definovaným v Prílohe 

tejto Smernice č. 1 a 2 (Bodové hodnotenie).“ 

6. V Čl. 1 ods. 6  sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

„Pre vysokoškolských študentov program Erasmus+ umožňuje vycestovať do 

zahraničia na 12 mesiacov za jeden stupeň štúdia. Študent môže absolvovať nasledovné 

typy mobilít:  

a) štúdium v zahraničí, pričom študent môže absolvovať fyzickej mobility v 

zahraničnej vysokoškolskej inštitúcií v dĺžke 2 až 12 mesiacov; 

b) stáže, pričom študent môže absolvovať stáž v podniku, organizácií alebo 

inštitúcií v zahraničí v dĺžke 2 až 12 mesiacov; 

c) stáže pre absolventov, pričom trvanie stáže sa počíta do max. trvania 12 

mesiacov v rámci stupňa, počas ktorého si podal študent žiadosť o účasť, 

absolventskú stáž je možné realizovať do 1 roka po ukončení štúdia v dĺžke 2 až 

12 mesiacov; 

d) mobilita doktorandov na účely štúdia a/alebo stáže v dĺžke 2 až 12 mesiacov 

alebo krátkodobá mobilita v dĺžke 5-30 dní; 

e) zmiešaná mobilita – kombinácia fyzickej mobility a virtuálneho prvku na účely 

štúdia a/alebo stáže vrátane mobility doktorandov, a študentov s nedostatkom 

príležitostí, ktorí sa nemôžu zúčastniť na dlhodobej fyzickej mobilite ;   

f) zmiešaný intenzívny program - Blended Intensive program (ďalej len „BIP“), 

pričom skupina študentov môže absolvovať krátkodobú fyzickú mobilitu v 

zahraničí kombinovanú s povinným virtuálnym prvkom v dĺžke 5-30 dní.“ 

7. V Čl. 1 ods. 6 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

„Pre vysokoškolských zamestnancov program Erasmus+ umožňuje: 

a) mobilitu za účelom výučby alebo odbornej prípravy v členských štátov EÚ, 

pričom mobilita môže trvať 2-60 dní; 
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b) mobilitu za účelom výučby alebo odbornej prípravy v tretích krajinách 

pridružených a nepridružených k programu, pričom mobilita môže trvať 5-60 

dní.“ 

 

Čl. 2 

Vymedzenie pôsobnosti UJS a kompetencie inštitucionálneho koordinátora 

 

 

8) V Čl. 2 ods. 1  sa mení nasledovne a dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

1.„Univerzita, reprezentovaná rektorom, je zodpovedná za realizáciu programu Erasmus+ 

na UJS.“ 

9) V Čl. 2. ods. 2 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

2. „Univerzita, v mene ktorej koná rektor, alebo ním písomne poverená osoba: 

a) podáva Výzvu na účasť v programe Erasmus+; 

b) uzatvára s Národnou agentúrou SAAIC „Zmluvu o poskytnutí grantu na 

Projekt v rámci programu Erasmus+“; 

c) predkladá Národnej agentúre SAAIC všetky potrebné dokumenty 

k vyúčtovaniu finančných prostriedkov.“ 

10) V Čl. 2. ods. 3 sa za slovo „UJS“ vkladá „V organizačnej štruktúre UJS je administrácia 

mobilít kľúčovej aktivity KA1 programu Erasmus+ zaradená do kompetencie prorektora úseku 

pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy Rektorátu UJS (ďalej len prorektor pre ÚVaVV).“  

11) V Čl. 2. ods. 4  písm. a), b), c). d), e), f), g), h), i) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

4.„Inštitucionálny koordinátor zodpovedá za finančné a administratívne riadenie 

mobilitných projektov programu Erasmus+ na UJS v rámci kľúčovej akcie KA1, 

zodpovedá za realizáciu projektov a využitie poskytnutého finančného príspevku 

v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí grantu na projekty KA1 

(KA131/103, KA171/107) programu Erasmus+.  

Pôsobnosť inštitucionálneho koordinátora: 

a) predkladá prihlášku na udelenie Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie 

(Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) pre aktuálne programové 

obdobie Erasmus+; 

b) koordinuje prostredníctvom riadenia jednotlivých mobilitných projektov celý 

program Erasmus+ na UJS; 

c) manažuje organizačnú a finančnú stránku projektov, zabezpečuje koordináciu 

monitoringu projektov;  

d) zodpovedá za vyhotovenie a správnosť žiadosti o finančné prostriedky; 

e) zodpovedá za vyhotovenie priebežnej a záverečnej správy k mobilitnému 
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projektu pre Národnú agentúru SAAIC a za vypracovanie štatistických výkazov 

o plnení programu;  

f) zodpovedá za realizáciu zmien a postupov v administratívnych a finančných 

pravidlách programu Erasmus+ na UJS na základe usmernení Národnej 

agentúry SAAIC; 

g) v mene UJS komunikuje s Národnou agentúrou SAAIC vo veciach súvisiacich 

s mobilitnými projektmi programu Erasmus+ na UJS; 

h) informuje o podmienkach a zmenách programu, o výške pridelených 

finančných prostriedkov pre projekt,  

i) komunikuje s fakultnými koordinátormi a metodicky ich usmerňuje; 

j) V Čl. 2. ods. 4  písm. j) sa za slovo „zahraničí“ sa vkladá „na základe súhlasu 

dekanov fakúlt a fakultných koordinátorov“; 

k) V Čl. 2. ods. 4  písm. k) sa pred slovo „príslušných“ vypúšťa slovo 

„pripravovať“;  

V Čl. 2. ods. 4  písm. k) sa pred slovo „príslušných“ vkladá „zodpovedá za 

obsahovú a formálnu správnosť“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. k) sa za slovom „učiteľov“ vypúšťa slovo „pracovníkov“ 

a vkladá sa „ostatných zamestnancov UJS z prostriedkov Erasmus+“; 

l) V Čl. 2. ods. 4  písm. l) sa pred slovo „v súčinnosti“ vkladá „zodpovedá za 

prerozdelenie a pridelenie finančných prostriedkov mobilitného projektu na 

UJS“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. l) sa za slovom „v súčinnosti“ vypúšťa „Oddelením správy 

finančných zdrojov a verejného obstarávania“ a vkladá sa „Finančným 

oddelením UJS“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. l) sa za slovom „učiteľov“ vypúšťa slovo 

„nepedagogických“ a vkladá sa „ostatných“;y 

m) V Čl. 2. ods. 4  písm. m) sa za slovom „v súčinnosti“ vypúšťa „Oddelením 

správy finančných zdrojov a verejného obstarávania“ a vkladá sa „Finančným 

oddelením“; 

V Čl. 2. ods. 4 písm. m) sa za slovom „učiteľov“ vypúšťa slovo „pracovníkov“ 

a vkladá sa „ostatných zamestnancov“; 

o) V Čl. 2. ods. 4 písm. o) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

o. realizuje potrebnú korešpondenciu, zverejňuje zápisnice zo zasadnutia EK 

na UJS na webovej stránke UJS cez AIS; 

p) V Čl. 2. ods. 4 písm. p) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

p. zabezpečuje evidenciu a administráciu účastníkov mobilitných aktivít 

portáli Európskej komisie Mobility Tool,  Beneficiary Module, Online 
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Linguistic Support (OLS) a Dashboard;  

q) V Čl. 2. ods. 4 písm. q) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

q. v spolupráci s prorektorom pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy, predsedom 

Erasmus+ Komisie na UJS (ďalej len „EK na UJS“) zvoláva pravidelné 

stretnutia a zasadnutia členov EK na UJS;   

r) V Čl. 2. ods. 4 písm. q) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

r. v spolupráci s prorektorom pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy riadi 

činnosti zamestnancov ÚVaVV, ktorí administratívne zabezpečujú program 

Erasmus+ na UJS; 

s) V Čl. 2. ods. 4  písm. s) sa pred slovo „organizuje“ vkladá „v spolupráci so 

zamestnancami ÚVaVV zabezpečuje propagáciu programu“; 

t) V Čl. 2. ods. 4  písm. t) sa pred slovom „zverejní“ vypúšťa „v súčinnosti 

s fakultnými koordinátormi“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. t) sa pred slovo „zverejní“ vkladá „v spolupráci so 

zamestnancami ÚVaVV“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. t) sa za slovom „učiteľov“ vypúšťa „nepedagogických“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. t) sa pred slovo „zamestnancov“ vkladá „ostatných“; 

u) V Čl. 2. ods. 4  písm. u) sa pred slovo „koordinuje“ vkladá „v spolupráci so 

zamestnancami ÚVaVV“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. u) sa za slovom „učiteľov“ vypúšťa slovo „pracovníkov“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. u sa za slovom „učiteľov“ vkladá „ostatných“; 

v) V Čl. 2. ods. 4  písm. v) sa pred slovo „zabezpečí“ vkladá „v spolupráci so 

zamestnancami ÚVaVV“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. v) sa za slovom „učiteľov“ vypúšťa slovo „pracovníkov“; 

V Čl. 2. ods. 4  písm. v) sa za slovo „učiteľov“ vkladá „ostatných 

zamestnancov“; 

w) V Čl. 2. ods. 4 písm. w) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

w. zodpovedá za vedenie a čerpanie rozpočtu Zmiešaných intenzívnych 

programov (Blended Intensive Programme, ďalej len „BIP“) v spolupráci 

s fakultnými manažérmi/koordinátormi BIP programov; 

x) V Čl. 2. ods. 4 písm. x) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

x. v spolupráci so x.zamestnancami ÚVaVV a fakultnými 

manažérmi/koordinátormi zabezpečí prípravu a realizáciu virtuálnej aj 
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fyzickej časti BIP programov a pripravuje hodnotiacu správu o programe pre 

účely Národnej agentúry Erasmus+.“    

 

12) V Čl. 2. ods. 5 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

„Pôsobnosť ÚVaVV v súčinnosti s inštitucionálnym koordinátorom: 

a) propaguje program, informuje verejnosť a akademickú obec o programe; 

b) archivuje dokumenty a materiály súvisiace s realizáciou programu Erasmus+; 

c) eviduje partnerské inštitúcie, s ktorými má UJS uzavreté Erasmus+ 

medziinštitucionálne dohody a zverejňuje ich prehľad na webovej stránke UJS; 

d) prideľuje jazykové licencie v systéme Online Language Support (OLS) pre 

Erasmus+ študentov UJS; 

e) zverejňuje informácie o programe, vyhlasované výzvy na podávanie prihlášok a 

výsledky výberového konania; 

f) pripravuje podklady na spracúvanie údajov do priebežných správ o projekte, do 

výročných správ UJS a do štatistických prehľadov.“ 

 

Čl. 3 

Vymedzenie pôsobnosti fakúlt a kompetencie fakultného, katedrového koordinátor 

13) V Čl. 3  ods. 1  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V čl. 3 ods. 1 sa za slovo „Fakulta“ vkladá „v mene, ktorej koná príslušný dekan“, a za 

slovo „Erasmus+“„Kľúčovej akcie 1 (KA131/103, KA171/107, BIP)“; 

V čl. 3 ods. 1 sa vypúšťa slovo „univerzitného“, „univerzitnému“ a sa vkladá slovo 

„inštitucionálneho“, „inštitucionálnemu“; 

14) V Čl. 3 ods. 2  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

2.„Členov fakultnej Erasmus+ komisie (výberovej komisie) menuje dekan z radov 

katedrových koordinátorov. Predsedom komisie je fakultný koordinátor.“ 

15) V Čl. 3 ods. 3  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

3.„Fakulta v rozsahu svojej kompetencie, zodpovednosti a príslušnosti zodpovedá za 

správnosť postupu pri príprave a realizácii zahraničných mobilít študentov, učiteľov 

a ostatných zamestnancov na fakulte, a pri plnení povinností podľa tejto smernice 

zodpovedá za uznanie štúdia v súlade s interným predpisom UJS.“ 

16) Čl. 2. ods. 4 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

4.„Pôsobnosť fakultného koordinátora:  
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a) V čl. 3 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa „ zvolávaných univerzitným koordinátorom; 

b) V čl. 3 ods. 4 písm. b)  pred slovo „fakulty“ sa vkladá slovo „ostatných zamestnancov“; 

c) V čl. 3 ods. 4 písm. c) sa pred slovo „v spolupráci“ vypúšťajú slová „vypracovať 

a prerokovať katedrovými koordinátormi“; 

V čl. 3 ods. 4 písm. c) sa pred slovo „ v spolupráci“ vkladá „s členmi fakultnej 

Erasmus+ komisie“,  

V čl. 3 ods. 4 písm. c) sa pred slovo „ odporúča sa“ vkladá „programu Erasmus+; 

d) V čl. 3 ods. 4 písm. d) sa za slovo „hodnotenie“ vypúšťa slovo „pracovníkov“, a pred 

slovo „ programu“ sa vkladá „učiteľov a ostatných zamestnancov fakulty“; 

e) V čl. 3 ods. 4 písm. e)  sa pred slovo „ koordinátorom“ vypúšťa slovo „univerzitným“ 

a sa vkladá slovo „inštitucionálnym“; 

V čl. 3 ods. 4 písm. e) za slovo „koordinátorom“ sa vkladá slovo „záujemcov“; 

V čl. 3 ods. 4 písm. e) za slovo „prihlášok“ sa vkladá „na mobilitu na fakulte“; 

f) V čl. 3 ods. 4 písm. f)  sa vypúšťa „v súčinnosti s katedrovými koordinátormi 

zrealizovať“; 

V čl. 3 ods. 4 písm. f)  sa pred slovo „poradie“ vypúšťa slovo „prioritné“ a sa vkladá 

slovo „kvalitatívne“; 

V čl. 3 ods. 4 písm. f)  sa pred slová „pre EK na UJS“ vkladá „na základe vopred 

stanovených kritérií zabezpečuje výberové konanie uchádzačov o všetky typy mobilít 

na príslušnej fakulte a vykonáva dohľad nad transparentným priebehom výberového 

konania a pripravuje kvalitatívne poradie a zoznam nominovaných účastníkov 

mobilít s uvedením poradia podľa výsledkov výberového konania“. 

g) V Čl. 3. ods. 4 písm. g) sa presunul v Čl. 3. ods. 2)  

V Čl. 3. ods. 4 písm. g) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

g. fakultný koordinátor v spolupráci s fakultnou Erasmus+ komisiou akceptujú 

podané online prihlášky v systéme na webovej stránke UJS; 

i) V Čl. 3 ods.4 písm. i) sa za slovo „koordinátor“ vkladá „ako predseda fakultnej 

komisie“; 

V Čl. 3 ods.4 písm. i) sa vypúšťa slovo „univerzitnému“ a sa vkladá slovo 

„inštitucionálnemu“; 

k)  V Čl. 3 ods. 4 písm. k) sa pred slovo „do“ vkladajú slová „na príslušnej fakulte“; 

l) V Čl. 3 ods. 4 písm. j) „zápisnicu doručiť univerzitnému koordinátorovi do 7 dní od 

jej podpísania“ sa presunul do písm. i); 

V Čl. 3 ods. 4 písm. l) sa vkladajú slová „pred mobilitou“ a „so svojim podpisom 



9 

 

schvaľuje navrhnutý program.“ 

m) V Čl. 3 ods.4 písm. n) sa presunul do písm. m)  

V Čl. 3 ods. 4 písm. n) sa dopĺňa nový bod, ktorý znie: „pri prechode na Online 

Learning Agreement (OLA) zmluva o štúdiu/stáže sa podpisuje elektronicky 

fakultným koordinátorom príslušnej fakulte“; 

n) V Čl. 3 ods. 4 písm. n) sa vkladá veta „v prípade OLA zmeny budú akceptované 

elektronicky“; 

s) V Čl. 3 ods. 4 písm. r) sa pred slovo „koordinátora“ vypúšťa slovo „univerzitného“ 

a vkladá sa slovo „inštitucionálneho“; 

t) V Čl. 3. ods. 4 písm. u), v), w), x) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

t. v súčinnosti s dekanom fakulty komunikujú prípravu medziinštitucionálnych 

dohôd týkajúcich sa programu realizovaného na ich fakulte so zahraničnými 

inštitúciami v rámci Erasmus+; 

u. zabezpečí komunikáciu s účastníkmi zahraničných mobilít a s partnerskými 

inštitúciami pri realizácií programu týkajúceho sa ich fakulty; 

v. počas mobility monitoruje účastníkov príslušnej fakulty na mobilite; 

w. v spolupráci s inštitucionálnym koordinátorom spolupracuje na príprave 

a realizácií BIP programu (vytváranie obsahu programu, zodpovedá za odbornú 

stránku BIP, zabezpečuje dostatočný počet účastníkov, archivuje všetky 

dokumenty BIP programu.“ 

17) V Čl. 2. ods. 5 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

5.„Pôsobnosť katedrového koordinátora: 

a) katedroví koordinátori sú menovaní podľa bodov 1.) a 2.) Čl. 3. tejto smernice; 

b) spolupracujú s fakultným koordinátorom, ktorý riadi ich  aktivity a pomáhajú mu 

úspešne realizovať program Erasmus+ na fakulte UJS; 

V Čl. 3 ods. 5 písm. c) sa za slovo „učiteľov“ vkladajú slová „ostatných 

zamestnancov“; 

c) ostatných zamestnancov vyjadriť sa k vypracovaným odporúčaným kritériám 

spôsobilosti pre účastníkov zahraničnej mobility pred ich zverejnením, a 

informovať o tom fakultného koordinátora; 

V Čl. 3 ods. 5 písm. e) sa vkladajú slová „ostatných zamestnancov“; 

d) v súčinnosti s fakultným koordinátorom zrealizovať výberové konanie, podieľať 

sa  na zostavovaní prioritných zoznamov uchádzačov o mobilitu a vyjadrovať sa 
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k nomináciám vysokoškolských študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov z 

danej fakulty; 

e) v súčinnosti s fakultným koordinátorom zodpovedá za dodržanie Zmluvy 

o štúdiu/stáži (Learning agreement for studies/traineeships) študenta, ktorý sa 

zúčastní zahraničnej mobilite; 

f) spolu s fakultným koordinátorom zodpovedá za plnenie podpísanej Zmluvy 

o štúdiu/stáž (Learning agreement for studies/traineeships) prichádzajúceho 

študenta spolu; 

g) spolu s ostatnými pracovníkmi katedry sa stará o zahraničného účastníka počas 

jeho mobility na príslušnej katedre.“ 

 

V Čl. 4. Kompetencie katedrového koordinátora sa nachádza v Čl. 3 ods. 5 bod a), b), c), d), e), 

f), g), h). 

Čl. 4 

Kompetencie Finančného oddelenia Rektorátu UJS 

 

18) V Čl. 4  ods. 1  sa pred slovo „podľa“ vypúšťa  výraz „Oddelenie správy finančných 

zdrojov a verejného obstarávania“ a vkladá sa „Finančné oddelenie UJS“; 

19) V Čl. 4  ods. 2 sa vypúšťa výraz „Oddelenie správy finančných zdrojov a verejného 

obstarávania“ a vkladá sa „Finančné oddelenie UJS“;  

20) V Čl. 4 ods. 2 písm. a) sa pred slovo „koordinátorom“ vypúšťa slovo „univerzitný“ a sa 

vkladá slovo „inštitucionálny“; 

21) V Čl. 4 ods. 2 písm. .c) sa za slovo „učiteľov“ vypúšťa slovo „administratívnych 

pracovníkov“ a sa vkladá slovo „ostatných zamestnancov“, 

22) V Čl. 4 ods. 2 písm. d) sa za slovo „koordinátorom“ vypúšťa slovo „univerzitným“ a sa 

vkladá slovo „inštitucionálnym“; 

 

Čl. 5 

Komisia Erasmus+ na UJS 

 

23) V Čl. 5  ods. 1  sa pred slovo „zamestnancov“ vkladá slovo „ostatných“; 

24) V Čl.5 ods. sa pred slovo „Erasmus+“ vypúšťa slovo „univerzitný“ a sa vkladá slovo 

„inštitucionálny“; 
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25) V Čl. 5 ods. 4 písm. c) sa pred slovo „zamestnancov“ vkladá slovo „ostatných“,  

26) V Čl. 5 ods. 4 písm. e) sa vypúšťa pred slovo „koordinátora“ slovo „univerzitného“ a sa 

vkladá slovo „inštitucionálneho“. 

27)  V Čl. 5 ods. 6 písm. a) sa pred slovo „koordinátor“ vypúšťa slovo „univerzitný“ a sa 

vkladá slovo „inštitucionálny“. 

 

Čl. 6 

Postup pri príprave, realizácii študentskej mobility v rámci programu Erasmus+ za 

účelom štúdia 

 

28) V Čl. 6 ods. 2  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

za slovo „UJS“ vkladá sa „(bakalár, magister, PhD. študent, interný aj externý študent), 

ktorý je občanom SR, alebo občanom iných krajín zapísaní na celé štúdium na UJS, a 

ktorý ukončil prvý ročník prvého stupňa vysokoškolského štúdia.“  

29) V Čl. 6. ods. 3 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

3.„Každý študent môže absolvovať dlhodobé a krátkodobé Erasmus+ mobility (študijný 

pobyt a stáž) na každom stupni svojho štúdia, pričom dĺžka pobytu na všetkých stupňoch 

štúdia spolu nemôže presiahnuť 12 mesiacov.  

30) V Čl. 6. ods. 4 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie:  

4. „Zmiešané mobility (kombinácia virtuálnej aktivity a fyzickej mobility) možné 

realizovať v prípade, ak nie je možné absolvovať fyzickú mobilitu v zahraničnej inštitúcií, 

pričom študent nedostane finančnú podporu na virtuálnu časť mobility.“ 

31) V Čl. 6. ods. 5 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie:  

5. „Pre študentov programové obdobie 2021-2027 Erasmus+ projekt KA131 umožňuje 

zúčastniť sa na zmiešanom intenzívnom programe (BIP), pričom účastník môže 

absolvovať fyzickú časť v partnerskej inštitúcií v dĺžke 5 – 10 dní.“ 

32) V Čl. 6. ods. 6 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie:  

6. „Pre doktorandov programové obdobie 2021-2027 Erasmus+ projekt KA131 umožňuje 

absolvovať krátkodobé študijné pobyty v dĺžke 5 – 30 dní. Účastník môže absolvovať 

1 BIP za akademický rok. Súbeh mobility na štúdium alebo stáž  a zmiešaného 

intenzívneho programu nie je povolený, t. j. študent nemôže dosať grant na dlhodobý 

pobyt v zahraničí a zároveň dostať grant na zmiešaný intenzívny program v rovnakom 

čase.“ 

33) V Čl. 6. ods. 7 písm. a), b), c), d), e)  sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

7. V projektoch KA1 budú priznané študentovi nasledovné navýšenia:  

a) Zelené cestovanie – využitie ekologických dopravných prostriedkov na realizáciu 

mobility. Študent alebo absolvent môže tento grant získať jednorazovo pri využití 
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nasledujúcich typov dopravných prostriedkov: vlak, autobus, bicykel, iný typ 

diaľkovej hromadnej dopravy (okrem leteckej), zelená forma automobilovej 

dopravy. 

b) Dni na cestovanie: v prípade využitia zeleného cestovania môže byť študentovi 

pridelený grant na dodatočné dni cestovania na základe vzdialenosti. 

c) Podpora na prekonanie hospodárskych a sociálnych prekážok: 

Študent, ktorý bude v akademickom roku svojho Erasmus+ študijného pobytu 

poberateľom sociálneho štipendia, ak nárokuje na dodatočný Erasmus+ grant, musí 

predložiť rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia. 

 Študent, ktorý je osamelým rodičom musí doložiť rodný list dieťaťa a čestné 

vyhlásenie, že je osamelým rodičom najneskôr mesiac pred vycestovaním na 

mobilitu. 

 Študent, ktorý pochádza z rodiny s nízkymi príjmami musí doložiť potvrdenie 

o poberaní dávky v hmotnej núdzi aspoň za 1 mesiac v období posledných 12 

mesiacov pred vycestovaním na mobilitu aspoň za jedného rodiča, alebo potvrdenie 

príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že aspoň jeden rodič je dlhodobo 

nezamestnaný najneskôr mesiac pred vycestovaním na mobilitu. 

 Študent, ktorý je migrantom alebo utečencom a zároveň patrí do rodiny s nízkymi 

príjmami musí doložiť dokument preukazujúci udelenie azylu na území Slovenskej 

republiky, alebo dokument preukazujúci poskytnutie doplnkovej ochrany na území 

Slovenskej republiky. Zároveň musí doložiť dokument potvrdzujúci status študenta 

z rodiny s nízkymi príjmami. 

 Študent s iným znevýhodnením alebo s nižším počtom príležitostí musí doložiť 

písomné odôvodnenie situácie a čestné vyhlásenie najneskôr mesiac pred 

vycestovaním na mobilitu. 

d) Podpora pre študentov so špecifickými potrebami: Za študenta so špecifickými 

potrebami sa považuje študent so zmyslovým postihnutím, postihnutím horných alebo 

dolných končatín, chronickým ochorením, zdravotným oslabením, psychickým 

ochorením, autizmom alebo ďalšími preváženými vývinovými poruchami alebo 

poruchami učenia. Toto navýšenie bude študentovi priznané na základe rozhodnutia 

Erasmus+ komisie na UJS. 

e) Podpora pre študentov s ťažkým zdravotným postihnutím: Za osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je 

najmenej 50 %. Navýšenie bude študentovi priznané po doložení preukazu ZŤP 

najneskôr mesiac pred vycestovaním na mobilitu. 

Výška jednotlivých navýšení je definovaná v aktuálnej verzii Sprievodcu pre program 

Erasmus+ na roku 2021 – 2027. Navýšenia v písm. c) až e) nie je možné kombinovať, 

účastník môže dostať iba jedno z týchto navýšení. 
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34) V Čl. 6 ods. 8 písm. a) sa za slovo „univerzitu“ vkladá výraz „s podobným študijným 

zameraním“,  

35) V Čl. 6 ods. 8 písm. b) sa pred slovo „na webovej“ vypúšťa „doručí fakultnému 

koordinátorovi“; 

V Čl. 6 ods. 8 písm. b) sa za slovo „stanoveného“ vypúšťa „univerzitným koordinátorom“ 

a vkladá sa „EK na UJS“;  

V Čl. 6 ods. 8 písm. b) sa za slovo „vyplní“ vkladá: 

b)  „a podáva Elektronickú prihlášku na výmenné štúdium (Prihláška na výmenné 

štúdium, Tanulmányi Mobilitás Jelentkezési lap, Application Form for Student 

Mobility, príloha 1) spolu s povinnými (Europass CV, motivačný list, Potvrdenie 

o štúdiu, Výpis výsledkov štúdia predchádzajúceho uzavretého semestra) 

a  nepovinnými prílohami (diplomy, potvrdenia účasti súťaže); 

c) V Čl. 6 ods. 8 písm. c) sa pred slovo „realizuje“ vypúšťa „v spolupráci 

s katedrovými koordinátormi“; 

V Čl. 6 ods. 8 písm. c) sa pred slovo „realizuje“ vkladá „Fakultná Erasmus+ 

komisia s vedením fakultného koordinátora akceptuje prihlášky v systéme“; 

V Čl. 6 ods. 8 písm. c) sa pred slovo „poradie“ vkladá „kvalitatívne“; 

V Čl. 6 ods. 8 písm. c) sa za slovo „uchádzačov“ vkladá „s uvedením poradia 

podľa výsledkov výberového konania“; 

V Čl. 6 ods. 8 písm. c) sa za slovo „koordinátorovi“ vkladá „najneskôr do 2 

týždňa“; 

36) V Čl. 6 ods. 8 písm. d) sa za slovo „prebieha“ vkladá slovo „transparentne“; 

37) V Čl. 6 ods. 9 sa pred slovo „Študent“ vkladá „Mobilita študenta v zahraničnej inštitúcií 

musí byť formálne zabezpečená pred vycestovaním, počas pobytu a po návrate na UJS 

povinnými dokumentmi a certifikátmi“; 

V Čl. 6 ods. 9 sa za slovo „predloží“ vkladá „pred vycestovaním“; 

 V Čl. 6 ods. 9 sa pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa „univerzitnému“ a sa vkladá 

inštitucionálnemu“; 

38) V Čl. 6 ods. 9 písm. a) sa pred slovo „študent“ vkladá „musí obsahovať podrobný študijný 

plán, vrátane 20 ECTS kreditov za semester, ktoré“; 

V Čl. 6 ods. 9 písm. a) sa za slovo „škole“ vkladá „Obsah naplánovaného štúdia študent 

konzultuje s fakultným a katedrovým koordinátorom UJS“; 

39) V Čl. 6 ods. 9 písm. b) sa pred slovo „ˇŠtudent“ vkladá „Zmluva o štúdiu musí byť 

uzatvorená medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou a vyhotovená 

v papierovej forme v 3 exemplároch.“ 

V Čl. 6 ods. 9 písm. b) sa za slovo „ˇštúdia“ vkladá „Zmluvu o štúdiu schvaľuje 



14 

 

zodpovedná osoba z príslušnej fakulty a  prijímajúcej inštitúcie.“ 

40) V Čl. 6. ods. 9 písm. c)sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

c. „Digitalizácia programu Erasmus+ v novom programovom období. Postupne prechod 

na Online Learning Agreement (OLA) cez systém EWP integrovaný v systéme. OLA 

je nástroj, v ktorom sa vytvára a podpisuje elektronická Zmluva o štúdiu (podpísaný 

všetkými troma stranami priamo v systéme elektronicky), a možno si ho stiahnuť vo 

formáte PDF.“ 

41) V Čl. 6 ods. 9 písm. g) sa pred slovo „koordinátor“ vypúšťa slovo „univerzitný“ a sa 

vkladá slovo „inštitucionálny“. 

42) V Čl. 6 ods.  9 písm. j) sa vypúšťa pred slovo „Erasmus“ slovo „univerzitným“ a sa 

vkladá slovo „inštitucionálnym“; 

V Čl. 6 ods.  9 písm. j) sa vypúšťa pred slovo „koordinátorovi“ slovo „univerzitnému“ 

a sa vkladá slovo „inštitucionálnemu“; 

43) V Čl. 6 ods. 10  sa mení a dopĺňa v bode c)  nasledovne, za slovo „univerzitu“ sa vkladá 

veta: „V prípade OLA zmeny budú v Zmluve o štúdiu vyplnené elektronicky (Changes in 

OLA). 

44) V Čl. 6 ods. 10 písm. e)  sa pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa slovo „univerzitnému“ 

a sa vkladá slovo „inštitucionálnemu“. 

45) V Čl. 6 ods. 10 písm. f)  sa pred slovo „koordinátor“ vypúšťa slovo „univerzitný“ a sa 

vkladá slovo „inštitucionálny“. 

46) V Čl. 6 ods. 11  písm. b)  sa  vkladajú anglické výrazy: „Before the Mobility“, „During the 

Mobility“, „After the Mobility“, „Transcript of Records“, 

sa za slovom „Transcript of Records“ vkladá „sylaby absolvovaných predmetov“; 

V Čl. 6 ods. 11  písm. b)  sa za slovom „UJS“ vkladá „Po implementácií v EWP bude 

prístupný elektronicky OLA aj Transcript of Records“. 

47) V Čl. 6 ods. 12 sa pred slovo „V prípade“ vkladá „V prípade zmeny plánovaného obdobia 

mobility inštitucionálny koordinátor vystaví Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu na 

základe Potvrdenia o dĺžke pobytu.“ 

48) Čl. 6. ods. 13 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

 13) Uznávanie štúdia absolvovaného študentmi UJS na zahraničnej mobilite 

a) V súlade s článkom 11. bod 12. Študijného poriadku UJS predmety absolvované na 

prijímajúcej vysokej škole uznáva študentovi dekan/prodekan pre študijné záležitosti na 

základe výpisu výsledkov (Transcript of Records), ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca 

inštitúcia na záver jeho štúdia. 

b) Uznávanie výsledkov štúdia absolvovaného na zahraničnej vysokej škole sa realizuje 

na základe nasledovných dokladov: žiadosť o uznanie skúšok, výpis výsledkov 
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z prijímajúcej inštitúcie, informačné listy a sylaby absolvovaných predmetov. 

c) Hodnotenie predmetu na základe uznania zapíše referát pre štúdium na fakulte do AIS. 

Žiadosť a s ňou súvisiaca dokumentácia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie 

študenta.  

Čl. 7 

Postup pri príprave, realizácii študentskej mobility v rámci programu  Erasmus+ za 

účelom stáže 

 

49)    V Čl. 7 ods. 2  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

za slovo „UJS“ sa vkladá „(bakalár, magister, PhD. študent, interný aj externý študent), 

ktorý je občanom iných krajín zapísaní na celé štúdium na UJS; 

  sa vypúšťa „Študent s trvalým pobytom mimo SR, študujúci na slovenskej vysokej 

škole sa nemôže zúčastniť mobility v krajine, v ktorej má trvalý pobyt.“ 

50)  Čl. 7. ods. 4 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

4. „Študenti UJS môžu sa zúčastniť na mobilite za účelom stáže počas letných prázdnin 

a v rámci skúškového obdobia daného akademického roka. Nástup na stáž môže byť 

vždy len 1 deň v mesiaci.  

5. Študent, ktorý v danom akademickom roku poberá sociálne štipendium na UJS a je 

mu schválená stáž Erasmus+, nemá nárok na dodatočný príspevok. 

6. Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí, ktorí vykonávajú stáž, majú 

nárok na získanie doplňujúcej sumy pre študentov a čerstvých absolventov s 

nedostatkom príležitostí. Podpora na prekonanie hospodárskych a sociálnych 

prekážok: 

 Študent, ktorý je osamelým rodičom musí doložiť rodný list dieťaťa a čestné 

vyhlásenie, že je osamelým rodičom najneskôr mesiac pred vycestovaním na 

mobilitu. 

 Študent, ktorý pochádza z rodiny s nízkymi príjmami musí doložiť potvrdenie 

o poberaní dávky v hmotnej núdzi aspoň za 1 mesiac v období posledných 12 

mesiacov pred vycestovaním na mobilitu aspoň za jedného rodiča, alebo potvrdenie 

príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že aspoň jeden rodič je dlhodobo 

nezamestnaný najneskôr mesiac pred vycestovaním na mobilitu. 

 Študent, ktorý je migrantom alebo utečencom a zároveň patrí do rodiny s nízkymi 

príjmami musí doložiť dokument preukazujúci udelenie azylu na území Slovenskej 

republiky, alebo dokument preukazujúci poskytnutie doplnkovej ochrany na území 

Slovenskej republiky. Zároveň musí doložiť dokument potvrdzujúci status študenta 

z rodiny s nízkymi príjmami. 

 Študent s iným znevýhodnením alebo s nižším počtom príležitostí musí doložiť 

písomné odôvodnenie situácie a čestné vyhlásenie najneskôr mesiac pred 
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vycestovaním na mobilitu. 

7. Podpora pre študentov so špecifickými potrebami: Za študenta so špecifickými 

potrebami sa považuje študent so zmyslovým postihnutím, postihnutím horných 

alebo dolných končatín, chronickým ochorením, zdravotným oslabením, psychickým 

ochorením, autizmom alebo ďalšími preváženými vývinovými poruchami alebo 

poruchami učenia. Toto navýšenie bude študentovi priznané na základe rozhodnutia 

Erasmus+ komisie na UJS. 

8. Podpora pre študentov s ťažkým zdravotným postihnutím: Za osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je 

najmenej 50 %. Navýšenie bude študentovi priznané po doložení preukazu ZŤP 

najneskôr mesiac pred vycestovaním na mobilitu. 

Výška jednotlivých navýšení je definovaná v aktuálnej verzii Sprievodcu pre program 

Erasmus+ na roku 2021 – 2027. Navýšenia v písm. c) až e) nie je možné kombinovať, 

účastník môže dostať iba jedno z týchto navýšení. 

51) V Čl. 7 ods. 9 sa za slovo „UJS“ vkladá „a môže trvať v dĺžke 2 až 12 mesiacov“; 

52) Čl. 7. ods. 10 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

10. Krátkodobá mobilita doktorandov, pričom doktorand môže absolvovať stážový pobyt  

v dĺžke 5-30 dní 

53) V Čl. 7 ods. 11  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

V Čl. 7 ods. 11  sa za slovo „bez ohľadu“ vypúšťa sa „ich veľkosť“;  

V Čl. 7 ods. 11  sa za slovo „hospodárstva“ sa vkladá „(okrem inštitúcií, orgánov 

a agentúr EÚ)“,„Pri výbere partnerskej inštitúcie/firmy bodovať sa bude v tabuľke 

bodovania veľkosť firmy (min. počet zamestnanco), vzdialenosť inštitúcie/firmy od UJS 

(Bodové hodnotenie, príloha č. 2)“; 

 

54)  V Čl. 7 ods. 13 písm. a)  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

a) V Čl. 7 ods. 13 písm. a)  sa za slovo „vyplní“ vkladá „a podáva Elektronickú prihlášku 

na stáž (Prihláška na stáž, Erasmus+ szakmai gyakorlat, Application Form for 

Traineeship) spolu s povinnými (Europass CV, motivačný list, Potvrdenie o štúdiu, 

Výpis výsledkov štúdia predchádzajúceho uzavretého semestra, Akceptačný list 

potvrdený štatutárnym zástupcom prijímajúcej organizácie, Výpis z obchodného 

registra, Doklad o úrovni znalosti cudzieho jazyka) a  nepovinnými prílohami 

(diplomy, potvrdenia účasti súťaže, potvrdenia o členstve v ŠS) na webovej stránke 

UJS;“ 

V Čl. 7 ods. 13 písm. a)  sa pred slovo „do termínu“ vypúšťa  „doručí fakultnému 

koordinátorovi“, 

V Čl. 7 ods. 13 písm. a)  sa za slovo „stanoveného“ vypúšťa slovo „univerzitným 
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koordinátorom“, 

V Čl. 7 ods. 13 písm. a)  sa za slovo „stanoveného“ vkladá „EK na UJS“; 

b) V Čl. 7 ods. 13 písm. b) sa za slovo „list“ vkladá „Letter of Acceptance, príloha č. 7“; 

c) V Čl. 7 ods. 13 písm. c) sa pred slovo „realizuje“ vypúšťa „v spolupráci 

s katedrovými koordinátormi“;  

V Čl. 7 ods. 13 písm. c) sa pred slovo „realizuje“ vkladá  „Fakultná Erasmus+ komisia 

s vedením fakultného koordinátora akceptuje prihlášky v systéme“; 

V Čl. 7 ods. 13 písm. c) sa pred slovo „vyhodnotia“ vkladá  „na základe odporúčaných 

kritérií“ ; 

V Čl. 7 ods. 13 písm. c) sa pred slovo „poradie“ vkladá „kvalitatívne“; 

V Čl. 7 ods. 13 písm. c) sa za slovo „uchádzačov“ vkladá „s uvedením poradia podľa 

výsledkov výberového konania“; 

V Čl. 7 ods. 13 písm. c) sa  pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa „univerzitnému“ 

a sa vkladá „inštitucionálnemu“; 

d) V Čl. 7 ods. 13 písm. d) sa vkladá pred slovo „prebieha“ slovo „transparentne“; 

e) V Čl. 7 ods. 13 písm. e) sa vkladá za slovo „UJS“ slovo „Erasmus+“. 

 

55)  V Čl. 7 ods. 14 písm. a)  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

„Mobilita študenta v zahraničnej inštitúcií musí byť formálne zabezpečená pred 

vycestovaním, počas pobytu a po návrate na UJS povinnými dokumentmi a certifikátmi. 

V Čl. 7 ods. 14 písm. a)  sa za slovo „predloží“ vkladá „pred vycestovaním 

inštitucionálnemu“; 

V Čl. 7 ods. 14 písm. a)  sa pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa slovo “univerzitnému“ 

a vkladá sa „inštitucionálnemu“; 

56) V Čl. 7 ods. 14 písm. a) sa za slovo „stáž“ vkladá „v spolupráci s fakultným 

koordinátorom a hosťujúcou organizáciou“; 

57) V Čl. 7 ods. 14 písm. b)  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

b) „Zmluva musí byť uzatvorená medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou 

inštitúciou/organizáciou a vyhotovená v papierovej forme 3 exemplároch. Študent 

podpísaním uvedeného dokumentu súhlasí s navrhnutou zmluvou a zodpovedá za 

naplnenie obsahu zmluvy, zaväzuje sa dodržiavať zásady Erasmus+ charty pre 

vysokoškolské vzdelávanie týkajúce sa mobility za účelom študentskej mobility. 

Zmluvu o stáži schvaľuje zodpovedná osoba z príslušnej fakulty a prijímajúcej 

inštitúcií. Študent v spolupráci s inštitucionálnym koordinátorom po schválení stáže 

zabezpečí, aby prijímajúca inštitúcia/organizácia poslala inštitucionálnemu 
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koordinátorovi poštou potvrdené originály Zmluvy o stáži (Learning agreement for 

traineeships).“ 

58) Čl. 7. ods. 14 písm. c) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie 

c) „Digitalizácia programu Erasmus+ v novom programovom období. Postupne 

prechod na Online Learning Agreement (OLA) cez systém EWP integrovaný 

v systéme. OLA je nástroj, v ktorom sa vytvára a podpisuje elektronická Zmluva 

o štúdiu (podpísaný všetkými troma stranami priamo v systéme elektronicky), a 

možno si ho stiahnuť vo formáte PDF.“  

59)  V Čl. 7 ods. 14 písm. h)  sa pred slovom „Erasmus“ vypúšťa slovo 

„univerzitným“ a sa vkladá slovo „inštitucionálnym“. 

60)  b) V Čl. 7 ods. 15 písm. b)  sa za slovo „stáž“ vkladá veta  „V prípade OLA budú zmeny 

v Zmluve o stáži vyplnené elektronicky“. 

61)  V Čl. 7 ods. 15 písm. c)  sa pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa slovo „univerzitnému“ 

a sa vkladá slovo „inštitucionálnemu“. 

V Čl. 7 ods. 15 písm. c)  sa pred slovo „koordinátor“ vypúšťa slovo „univerzitný“ sa 

vkladá slovo „inštitucionálny“. 

62) Čl. 7. ods. 14 písm. d) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

d. Priebeh stáže je monitorovaný predkladaním mesačnej písomnej správy z prijímajúcej 

inštitúcií (Mesačné hodnotenie výkonu Erasmus+ stáže, príloha č. 11 a), b). 

63)  V Čl. 7 ods. 16 písm. a)  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

Vypúšťa sa pred slovo „koordinátorovi“ slovo „univerzitnému“ a sa vkladá slovo 

„inštitucionálnemu“. 

a) „Originál tlačiva Zmluva o stáži (Learning agreement for traineeships), ktoré 

obsahuje 3 časti: Navrhnutý program mobility (Before the Mobility), Mimoriadne 

hlavné zmeny pôvodnej zmluvy o stáži (During the Mobility) a Certifikát o 

absolvovaní stáže (After the Mobility - Traineeship certificate). V prvej časti zmluvy 

sa nachádza popis práce, ktorú študent naplánoval pred mobilitou, v druhej časti sa 

uvádzajú schválené zmeny pôvodnej zmluvy. Tretiu časť zmluvy – Traineeship 

Certificate, ktorá je vyplnená po mobilite a obsahuje dĺžku pobytu, detailný program 

stáže, vrátane úloh, ktoré vykonal študent na stáži a okrem toho aj     popis 

nadobudnutých zručností a znalosti, ktoré študent získal v zahraničí zasiela alebo 

odovzdá zodpovedajúca osoba prijímajúcej organizácií/inštitúcií (Po implementácií 

EWP bude prístupný OLA aj Traineeship Certificate elektronicky).“ 

 

Čl. 8 

Postup pri príprave, realizácii a  mobility učiteľov v rámci programu Erasmus+ 
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64) V Čl. 8 ods. 1  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

za slovo „UJS“ sa vkladá „(plný alebo čiastočný pracovný úväzok, dohoda o vykonaní 

práce)“ 

za slovo „absolvovať“ sa vkladá ,„na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi 

partnerskými inštitúciami, ktoré majú pridelené Erasmus+ Chartu (ECHE)“; 

 za slovo „zamestnaný“ vypúšťa sa „stanovený týždenný pracovný čas.“ 

65) V Čl. 8. ods. 2 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

2. Pre zamestnancov programové obdobie 2021-2027 Erasmus+ umožňuje 

vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov: 

 v programovej krajine v rozsahu 2-60 dní;  

 v partnerskej krajine (International Credit Mobility, ICM) v rozsahu 5-60 dní; 

 na zmiešanom intenzívnom programe (BIP) s virtuálnym prvkom v rozsahu 5-30 

dní; 

 na kombinovanej/zmiešanej mobilite (kombinácia výučby a školenia); 

 na virtuálnej mobilita, ak sa nedá zúčastniť sa fyzickej mobility (min.2 dní) bez 

finančnej podpory. 

66) V Čl. 8. ods. 3 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

3. „Výučbová aktivita je stanovená na UJS max. 5 pracovných dní pre program 

KA103, KA131 a musí sa skladať z 8 odučených hodín za 1 pracovný týždeň. 

V prípade kombinácie výučby a školenia – podmienkou je odučiť min. 4 

vyučovacie hodiny a 4 hodiny odbornej prípravy. Pri mobilite pre program KA107, 

KA171 je stanovené viac ako 7 dní pobytu, 2 dní na cestu a minimálne 16 

vyučovacích hodín.“ 

67)  V Čl. 8 ods. 4 písm. d)  sa v pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa slovo „univerzitnému“ 

a sa vkladá slovo „inštitucionálnemu“. 

68)  V Čl. 8. ods. 5 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

5.  „V projektoch KA131 je podporované:  

Zelené cestovanie – využitie ekologických dopravných prostriedkov na realizáciu 

mobility. Učiteľ môže tento grant získať jednorazovo pri využití nasledujúcich 

typov dopravných prostriedkov: vlak, autobus, bicykel, iný typ diaľkovej 

hromadnej dopravy (okrem leteckej), zelená forma automobilovej dopravy. 

Dni na cestovanie: v prípade využitia zeleného cestovania môže byť pridelený 

grant na dodatočné dni cestovania na základe vzdialenosti.“ 

69) V Čl. 8 ods. 6 písm. b)  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

b) „Učiteľ vyplní a podáva Elektronickú Erasmus+ prihlášku na prednáškový pobyt 

(Prihláška na Erasmus+ výučba/Erasmus + oktatói mobilitás, Application Form for 

Teaching Mobility, spolu s povinnými prílohami (Akceptačný 
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list/Meghívólevél/Acceptance letter, Program výučby/Oktatói 

megállapodás/Mobility Agreement) do termínu stanoveného EK na UJS, 

zverejneného na webovej stránke UJS. Akceptačný list alebo schválený Program 

výučby potvrdzuje súhlas prijímajúcej inštitúcie s prijatím učiteľa na mobilitu. 

Učiteľ v prihláške môže uviesť maximálne 2 zahraničné univerzity.“ 

 

70) V Čl. 8 ods. 6 písm. c) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

sa pred slovo „realizuje“ vkladá „Fakultná Erasmus+ komisia s vedením fakultného 

koordinátora akceptuje prihlášky učiteľov v systéme“,  

V Čl. 8 ods. 6 písm. c) sa pred slovo „poradie“ vkladá slovo „kvalitatívne“; 

V Čl. 8 ods. 6 písm. c) sa pred slovo „koordinátorovi“ sa vypúšťa slovo  

„univerzitnému“ a sa vkladá „inštitucionálnemu“; 

71) V Čl. 8. ods. 7 písm. b)  sa  dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

b) „Digitalizácia programu Erasmus+ v novom programovom období. Postupne 

prechod na Online Mobility Agreement cez systém EWP integrovaný v systéme. 

OLA je nástroj, v ktorom sa vytvára a podpisuje elektronická Zmluva o výučbu 

(podpísaný všetkými troma stranami priamo v systéme elektronicky), a možno si ho 

stiahnuť vo formáte PDF.“ 

72) V Čl. 8 ods. 7 písm. d) sa pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa slovo „univerzitnému“ 

a sa vkladá slovo „inštitucionálnemu“; 

73) V Čl. 8 ods. 7 písm. f sa pred slovo „Erasmus“ vypúšťa slovo „univerzitným“ sa vkladá 

slovo „inštitucionálnym“; 

V Čl. 8 ods. 7 písm. f sa pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa slovo „univerzitnému“ a sa 

vkladá slovo „inštitucionálnemu“; 

74)  V Čl. 8 ods. 8 sa pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa slovo „univerzitnému“ a sa vkladá 

slovo „inštitucionálnemu“; 

75)  V Čl. 8 ods. 8 písm. c) sa pred slovo „koordinátor“ vypúšťa slovo „univerzitný“ a sa 

vkladá slovo „inštitucionálny“ a dopĺňa sa „vytlačí dokument“; 

76)  V Čl. 8 ods. 8 písm. d) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

c) „Prílohy k vyúčtovaniu pracovnej cesty - tlačivá UJS, ktoré sú povinné pri 

akejkoľvek pracovnej ceste zamestnanca UJS, vrátane daňového dokladu 

potvrdzujúce fyzickú prítomnosť účastníka na mobilite v danom krajine/meste.“ 

 

Čl. 9 

Postup pri príprave, realizácii mobility zamestnancom za účelom odbornej prípravy, 

školenia v rámci programu      Erasmus+ 
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77) V Čl. 9 ods. 1  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

sa pred slovo „školenia“ vkladá výraz „odbornej prípravy“; 

V Čl. 9 ods. 1  sa pred slovo „nepedagogických“ vkladá „pedagogicky“; 

V Čl. 9 ods. 1  sa za slovo „zamestnanec“ vkladá „vysokoškolského vzdelávania“; 

V Čl. 9 ods. 1  sa za slovo „ na UJS“ vkladá „(plný alebo čiastočný pracovný úväzok, 

dohoda o vykonaní práce); 

  V Čl. 9 ods. 1  sa za slovo „zamestnaný“ vypúšťa sa „stanovený týždenný pracovný 

čas.“ 

78) V Čl. 9 ods. 3  sa pre slovo „školenie“ vkladá výraz „odbornú prípravu“; 

79) V Čl. 9  ods. 4 sa  dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

4. „Pre zamestnancov programové obdobie 2021-2027 Erasmus+ umožňuje 

zúčastňovať sa krátkodobých pobytov: 

 v programovej krajine v rozsahu 2-60 dní;  

 v partnerskej krajine (International Credit Mobility, ICM) v rozsahu 5-60 dní; 

 na zmiešanom intenzívnom programe (BIP) s virtuálnym prvkom v rozsahu 5-30 

dní.“ 

 

80) V Čl. 9 ods. 6  sa sa  dopĺňa nový odsek, ktorý znie:: 

6. „V projektoch KA131 sú podporované zamestnancovi nasledovné navýšenia:  

a) Zelené cestovanie – využitie ekologických dopravných prostriedkov na realizáciu 

mobility. Zamestnanec môže tento grant získať jednorazovo pri využití 

nasledujúcich typov dopravných prostriedkov: vlak, autobus, bicykel, iný typ 

diaľkovej hromadnej dopravy (okrem leteckej), zelená forma automobilovej 

dopravy. 

b) Dni na cestovanie: v prípade využitia zeleného cestovania môže byť pridelený 

grant na dodatočné dni cestovania na základe vzdialenosti.“ 

81) V Čl. 9 ods. 7 písm. a)  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

a) „Zamestnanec vyplní a podáva Elektronickú Erasmus+ prihlášku na pobyt za účelom 

odbornej prípravy, školenia (Prihláška na Erasmus+ školenie/Erasmus + 

alkalmazottak képzési célú mobilitása, Application Form for Erasmus+ Staff 

Training Mobility) spolu s povinnými prílohami (Europass 

CV/Önéletrajz/Źivotopis, Akceptačný list/Meghívólevél/Acceptance letter, 

Program školenia/Képzési célú megállapodás/Mobility Agreement) do termínu 

stanoveného EK na UJS, zverejneného na webovej stránke UJS. Akceptačný list 

alebo schválený Program školenia potvrdzuje súhlas prijímajúcej inštitúcie 

s prijatím zamestnanca na mobilitu.“ 

82)  V Čl. 9 ods. 7 písm. b)  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

sa pred slovo „realizuje“ vkladá „Fakultná Erasmus+ komisia s vedením fakultného 
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koordinátora akceptuje prihlášky zamestnancov v systéme“; 

V Čl. 9 ods. 7 písm. b)  sa pred slovo „poradie“ vkladá  „kvalitatívne“; 

V Čl. 9 ods. 7 písm. b)  sa pred slovo „realizuje“ vypúšťa  „v spolupráci s katedrovými 

koordinátormi.“ 

83) V Čl. 9  ods. 7 písm. d) sa  dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

a. „Výber zamestnancov prebieha transparentne bez ohľadu na pohlavie, rasu, 

náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, národnosť  na a výsledky 

výberového konania sa zverejnia na webovej stránke UJS (Zoznam 

zamestnancov schválených na Erasmus+ školenie).“ 

84) V Čl. 9  ods. 7 písm. e) sa  dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

b. „Žiadosť o zmenu miesta prijímajúcej inštitúcie zamestnanec musí žiadať 

písomne, podaním žiadosti fakultnej/univerzitnej Erasmus+ komisie.“ 

 

85) V Čl. 9 ods. 8 písm. a) sa pred slovo „koordinátorovi“ vypúšťa slovo „univerzitnému“ 

a sa vkladá slovo „inštitucionálnemu“; 

86)  V Čl. 9  ods. 8 písm. b) sa  dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

b) „Digitalizácia programu Erasmus+ v novom programovom období. Postupne 

prechod na Online Mobility Agreement cez systém EWP integrovaný v systéme. 

OLA je nástroj, v ktorom sa vytvára a podpisuje elektronická Zmluva o výučbu 

(podpísaný všetkými troma stranami priamo v systéme elektronicky), a možno si ho 

stiahnuť vo formáte PDF.“ 

87)  V Čl. 9 ods. 9 písm. c) sa pred slovo „koordinátor“ vypúšťa slovo „univerzitný“ a sa vkladá 

slovo „inštitucionálny“ a dopĺňa sa „vytlačí dokument“; 

88) V Čl. 9 ods. 9 písm. d) sa za slovo „UJS“ vkladá „vrátane daňového dokladu potvrdzujúce 

fyzickú prítomnosť účastníka na mobilite v danom krajine/meste. 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica bola prerokovaná v Kolégiu rektora UJS dňa 22. 8. 2022.  

2. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 9. 2022. 

 

 

V Komárne dňa 22. 8. 2022 

 

..................................................................... 

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

 rektor UJS 


