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Akademický rok 2013/2014  

Záverečné vyúčtovanie 
 
 15. 11. 2014  -  Mobility Tool 

 
Pridelené finančné prostriedky:    7 397 507 EUR ( 5,5%) 
       - z toho:  763 460 EUR  príspevok MŠVVaŠ SR  
 
Nevyčerpané*:   52 562,47 EUR   (0,7%) 
 
* Pozn.: Údaje k 23.1.2015, 4 VŠ nemajú ešte uzavretý kontrakt 
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 Akademický rok 2013/2014  

Záverečné vyúčtovanie  
 
 Čerpanie finančných prostriedkov – 33 VŠ: 

 
 100% čerpanie:    13 VŠ 
       
Neschválené čerpanie:  1 VŠ (organizácia mobility, prekročený 

     maximálny grant na krajinu) 
Krátenie grantu: 
     - OM – 5 VŠ krátenie (nesplnenie počtu mobilít podľa zmluvy) 
 
 Refundácia grantu  -  20 vysokých škôl 
 
 

  



 
Mobilita študentov na štúdium (SMS):   2 568  (nárast 5,1%) 
Priemerný grant:    405 €       (390 €)  
Priemerná dĺžka št. pobytu:    5,12 mesiacov  (5,23 mesiaca) 
 
 
Mobilita študentov na stáž (SMP):   609   (nárast 7,7%) 
Priemerný grant:     488 €      (506 €) 
Priemerná dĺžka stáže:   3,6 mes.      (3,7 mesiaca) 
 

 
 Mobilita študentov 



 
Mobilita učiteľov – výučba (STA):   934   (nárast 5,7%)  
Priemerný grant:      421 €                         (428 €) 
Priemerná dĺžka mobility:      5,9 dní        (5,8 dní)  
 
 
Mobilita VŠ pracovníkov – školenia (STT):  360  (nárast 38%)  
Priemerný grant:       488 €                                  (486 €) 
Priemerná dĺžka mobility:      6,2 dní               (6 dní)  

 

 
 Mobilita zamestnancov VŠ 



 Cieľové krajiny   
Mobilita študentov - štúdium 



 Cieľové krajiny   
Mobilita študentov - stáže 



 Cieľové krajiny   
Mobilita zamestnancov VŠ - výučba 



 Cieľové krajiny   
Mobilita zamestnancov VŠ - školenia 
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•  výpočet grantu na organizáciu mobility, 
•  presuny,  
•  zle nastavená vysielajúca alebo prijímajúca inštitúcia, 
•  nesprávne uvedená dĺžka pobytu,  
•  zle označený stupeň vzdelávania („S“), 
•  nesprávne uvedený počet odučených hodín, 
•  pri STA – veľa označení „pozvaní z podniku“ – áno – nesprávne v 
 prípade vlastných zamestnancov), 
•  národný grant – neeviduje sa zvlášť, súčasťou grantu študentov, 
•  správne označenie vyučovacieho jazyka (dôležité – ak sa 
 informácia bude kopírovať do OLS), 
•  ZŤP – označiť iba pri tých študentoch, ktorí mali od NA špeciálny 
 grant. 
 

  

 
 Problémy/chyby pri vyúčtovaní: 
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•  presuny,  
•  výpočet oprávnenej sumy na Organizáciu mobility, 
•  iné pravidlá výpočtov v MT ako zmluve s vysokou školou, 
•  nesprávne exportovanie do excelu a súčty grantov,  
•  pri niektorých školách nesprávny údaj v rozpočte o pridelenom 
grante,  
•  zamknutý prístup pre užívateľa po podaní správy. 

 
Validácia údajov národnou agentúrou – termín - 15.2.2015 
- prostredníctvom Mobility Tool, 
- dodatočná oprava údajov v prípade nezrovnalostí, 
- v prípade potreby budú vysoké školy ešte dodatočne požiadané o 
opravu/doplnenie údajov a opätovné podanie správy – NA odomkne 
kontaktnej osobe prístup do MT  

  

 
  

Mobility Tool - Problémy 
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•  20 prihlášok 

•  15 schválených projektov 

•  pridelené finančné prostriedky      416 930 EUR (40 ZŤP)  

•  čerpané finančné prostriedky        366 080,37 EUR (87,8%)  
 

  

Akademický rok 2013/2014 
IP – Erasmus Intenzívne programy 

  
 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 1
Univerzita Komenského v Bratislave 1
Ekonomická univerzita v Bratislave 2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 1
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 1
Technická univerzita v Košiciach 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3
Katolícka univerzita v Ružomberku 1
Technická univerzita vo Zvolene 1
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ZS –  Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach - 10 
     Žilinská univerzita v Žiline - 14 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - 19 
 Centrum jazykovej a odbornej prípravy, s.r.o. - 19 
LS –  Technická univerzita v Košiciach - 14 
       (1 kurz zrušený – UKF v Nitre)  
 
spolu:   76 študentov  (2012 - 69 študentov) 
 
• SK -   85 študentov   

  

Akademický rok 2013/2014  
EILC – Erasmus intenzívne jazykové kurzy 
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Ďakujem za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
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