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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 

 

1. V Článku 7 sa v ods. 2 písm. l): 

vypúšťajú sa slová:  

„kópiu zmluvy doplnkového zdravotného poistenie“, „názov banky a číslo bankového 

účtu v tvare IBAN, na ktorý bude poukázaná finančná podpora“. 

 vkladajú sa vety nasledovne: 

„Študent pred vycestovaním musí odovzdať univerzitnému koordinátorovi kópiu 

platného európskeho poistného preukazu (EPZP), kópiu zmluvy o uzavretí poistenia, 

v ktorom je potrebné mať poistenie voči rizikám súvisiacim s účasťou na Erasmus+ 

mobilite za účelom štúdia na celú dĺžku pobytu. Poistenie má pokrývať liečebné 

náklady.“   

 

2. V Článku sa 8 ods. 4 písm. l) sa mení nasledovne: 

vypúšťajú sa slová:  

„kópiu platného občianskeho preukazu“, „kópiu dokladu o uzavretí poistenia liečebných 

nákladov v zahraničí (cestovné komerčné poistenie)“, „kópiu dokladu o uzavretí poistenia 

zodpovednosti za škodu za celú dĺžku pobytu, kópiu dokladu o uzavretí úrazového 

poistenia (pokrývajúce aspoň pracovné úrazy) na celú dĺžku pobytu“, „kópiu 

disponibilnej kartičky k účtu s uvedením čísla účtu v banke (majiteľom účtu musí byť 

študent)“, 

vkladajú sa vety nasledovne: 

„Študent pred vycestovaním na študentskú mobilitu za účelom stáže musí odovzdať 

univerzitnému koordinátorovi kópiu platného európskeho poistného preukazu (EPZP), 

kópiu zmluvy o uzavretí poistenia, v ktorom je potrebné mať poistenie voči rizikám 

súvisiacim s účasťou na Erasmus+ mobilite za účelom stáže na celú dĺžku pobytu. 

Poistenie má pokrývať nasledovné oblasti: liečebné náklady, úrazové poistenie, 

zodpovednosť za škodu, ktorá sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú na hnuteľných 

a nehnuteľných veciach, ktoré poistený používa alebo pracuje s nimi na stáži, potvrdenie 

zo študijného oddelenia fakulty o zápise do ďalšieho ročníka“ 

 



3. V Článku 9 sa ods. 9 vkladajú vety nasledovne: 

"Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia 

- prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus+ (ďalej len „zmluva”, príloha 11) učiteľ 

podpisuje najneskôr jeden mesiac pred vycestovaním z UJS, ak je akceptovaný 

prijímajúcou inštitúciou a ak už odovzdal všetky potrebné dokumenty uvedené v bode č. 

2). Účastník pred vycestovaním musí odovzdať univerzitnému koordinátorovi kópiu 

platného európskeho poistného preukazu (EPZP) a kópiu zmluvy o uzavretí poistenia, 

v ktorom je potrebné mať poistenie voči rizikám súvisiacim s účasťou na Erasmus+ 

mobilite na celú dĺžku pobytu. Poistenie má pokrývať nasledovné oblasti: liečebné 

náklady, úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu, ktorá sa vzťahuje aj na škodu 

spôsobenú na hnuteľných a nehnuteľných veciach, ktoré poistený používa alebo pracuje 

s nimi na výučbe. Zmluvy sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv do 30 dní od 

dátumu podpísania oboch strán.“ 

 

4. V Článku 10 sa ods. 9 vkladajú vety nasledovne: 

"Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia 

- prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus+ (ďalej len „zmluva”, príloha 11) 

pracovník podpisuje najneskôr jeden mesiac pred vycestovaním z UJS, ak je akceptovaný 

prijímajúcou inštitúciou a ak už odovzdal všetky potrebné dokumenty uvedené v bode č. 

2). Účastník pred vycestovaním musí odovzdať univerzitnému koordinátorovi kópiu 

platného európskeho poistného preukazu (EPZP) a kópiu zmluvy o uzavretí poistenia, 

v ktorom je potrebné mať poistenie voči rizikám súvisiacim s účasťou na Erasmus+ 

mobilite na celú dĺžku pobytu. Poistenie má pokrývať nasledovné oblasti: liečebné 

náklady, úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu, ktorá sa vzťahuje aj na škodu 

spôsobenú na hnuteľných a nehnuteľných veciach, ktoré poistený používa alebo pracuje 

s nimi na školení. Zmluvy sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv do 30 dní od 

dátumu podpísania oboch strán.“ 

 

Čl. 2 

Platnosť 

1. Tento dodatok k smernici nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. júla 2018. 

 

 

V Komárne, dňa 29. 06. 2018 

 

 V. R. 

 Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

  rektor UJS 


