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Čo je za nami? 
 
vyplatenie prvej splátky  
 
predkladanie žiadostí o špeciálny grant (k 30.6.2015) 
 - špeciálny grant schválený pre 11 osôb, spolu 7475 EUR 
 - dodatky na školy EUBA, UKF, UK, TUZVO, ŽU, UMB, KU, PVŠ 
 
záverečné vyúčtovanie prostriedkov z MŠVVaŠ  
  (k 1.12.2015) 
 
 



 
 

Záverečné vyúčtovanie prostriedkov z MŠVVaŠ  
 
 

o Príspevok MŠVVaŠ na mobilitu študentov v roku 2015 
predstavoval 763.460 EUR. 

 
o Prostriedky zo štátneho rozpočtu tvoria s prostriedkami 
EK jeden grant a sú súčasťou zmluvy o poskytnutí grantu. 

 
o Tieto prostriedky je potrebné vyčerpať v rámci 
kalendárneho roka, v ktorom boli inštitúcii pridelené. 

 
o Termín podania záverečného vyúčtovania prostriedkov 
z MŠVVaŠ je stanovený každoročne na 1. decembra. 

 



 Záverečné vyúčtovanie prostriedkov z MŠVVaŠ 
o Príspevok z MŠVVaŠ: 

- bol rozdelený medzi 34 VŠ a 1 konzorcium, 
- bolo z neho financovaných 473 študentov počas 1848,31  
  mesiacov. 

  
o Vysokej škole Goethe Uni Bratislava bola odobratá 
akreditácia a z tohto dôvodu požiadala o zrušenie zmluvy  
o poskytnutí grantu. 

 
o Všetky  ostatné inštitúcie vyčerpali pridelené prostriedky 
(763.020 EUR). 440 EUR zostalo nevyčerpaných. 
 



Čo je pred nami? 
 
•  priebežná správa k 1.2.2016 a s tým súvisejúce   
   dodatky 
 
•  podávanie ZS 16 mes. projektov k 30.11.2016  
   a 24 mes. projektov k 31.07.2017 
 

 
 



Priebežná správa  

•  Vypĺňa sa v Exceli a posiela sa elektronicky na   
erasmus@saaic.sk  a aj poštou 
 

•  Jej prostredníctvom príjemca deklaruje čerpanie grantu,    
   môže zažiadať o navýšenie i zníženie celkového grantu 
 

•  Novinka - dá sa zažiadať o špeciálny grant pre  
   účastníkov so ZŤP 

mailto:erasmus@saaic.sk


Priebežná správa 

Pozostáva zo 4 hárkov: 
 
A.   Prehľad o plánovanom čerpaní grantu – potrebné vyplniť 
 
B. Žiadosť o navýšenie grantu z dôvodu dodatočných mobilít  
      – voliteľné 
 
C.   Žiadosť o navýšenie grantu pre účastníkov ZŤP – voliteľné 
 
D.   Skupiny krajín - má informačný charakter 



Upozornenia 
 
•Navýšenie grantu bude možné len za predpokladu, že 
národná agentúra bude disponovať dodatočnými finančnými 
prostriedkami. Navýšenie prostriedkov bude možné len pre 
tie projekty, ktoré zažiadajú o navýšenie k termínu 1.2.2016. 
 

• Ak to dovolia voľné finančné prostriedky, navýši národná 
agentúra aj položku Podpora na organizáciu v prípade 
plánovaných dodatočných mobilít.  
 

•Ak nežiadate o navýšenie grantu, aj keď vysielate väčší 
počet mobilít ako v zmluve, nebude Vám grant na Podporu 
na organizáciu navýšený.  



 Počty 2013/14 2014 2015 

Odchádz
ajúci 3177 

3775 
(2672 SMS+1103SMP) 

2039  
(1652 SMS + 387 SMP) 

Prichádz
ajúci 1570 

1763  
(1374 SMS+ 389 SMP) 

526  
(451 SMS+75 SMP) 

Štatistika k 4.1.2016 
 
MOBILITA ŠTUDENTOV 
Mobilita odchádzajúcich študentov -  2039 (3484 naplánované v prihláškach) 
- najčastejšie destinácie CZ, DE, ES 
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 Priem.počet 
mesiacov 2013/14 2014 2015 
SMS (štúdium) 5,1 5 4,93 
SMP (stáž) 3,6 3,21 3,55 

SMS+SMP 4,8 4,44 4,67 

 Priem.mesačný 
grant 2013/14 2014 2015 

SMS (štúdium) €409,2 €413,6 €388,1 

SMP (stáž) €488,5 €504,2 €476,3 

SMS+SMP €420,8 €432 €400,9 

Výška priem. mes. grantu je ovplynená zastúpením krajín s nižším mesačným 
grantom.  
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MOBILITA ZAMESTNANCOV VŠ 
 
Mobilita odchádzajúcich zamestnancov -  221 (1331 naplánované v prihláškach) 
- najčastejšie destinácie CZ, PL, HU / ES 
 

 Počty 2013/14 2014 2015 

Odchá
dzajúci 1296 

1288  
(888 STA+400 STT) 

221  
(164 SMS + 57 SMP) 

Prichá
dzajúci 1864 

1636  
(1230 STA+ 406 STT) 

545  
(437 SMS + 108 SMP) 

 
 
 



2013/14 2014 2015 
Priemerný počet 

dní 4,6442 4,5 3,9 
      

      
2013/14 2014 2015 

Priemerný grant €421,3 646,9 612,4 

2013/14 2014 2015 
Priemerný počet 

dní 
 4,7 4,7 4,1 
      
      

2013/14 2014 2015 
Priemerný grant 

 €488,4 671,1 628,4 

VÝUČBA (STA) 

ŠKOLENIA (STT) 



Ďakujeme za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
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