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Systém pridelenia finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR 

 

 
Dofinancovanie mobilít z MŠVVaŠ 

 

Ak vysoká škola neplánuje vyslať v prvom 

polroku projektu dostatočný počet mobilít, 

ktoré by mohli byť financované z tohto 

príspevku, mala by o tom informovať národnú 

agentúru ešte pred zaslaním zmluvy 

o poskytnutí grantu. 



Systém pridelenia finanč. prostriedkov 

Pravidlo „past performance“ pri krátení žiadaného 

rozpočtu: 

 

 nevyčerpanie grantu nad 5% = krátenie 5% 

 nevyčerpanie grantu nad 10% = krátenie 10% 

 nevyčerpanie grantu nad 30% = krátenie 15% 



 
 

Systém pridelenia špeciálnych grantov 

V prípade, že študent nevycestuje, alebo 

nevyčerpá celý grant na špeciálne potreby, škola je 

povinná túto čiastku vrátiť národnej agentúre. 

 

Pozor! Až v 2018 zmena v systéme prideľovania 

špeciálnych grantov pre celiatikov a diabetikov. 
 



Presuny v zmluve o poskytnutí grantu 

 

 z organizačnej podpory až do výšky 50 100%  

   pridelených finančných prostriedkov môže  

   byť presunutých na mobilitu študentov alebo  

   zamestnancov VŠ. 
 



 

 

 

  
 

 

 

Záverečná správa účastníka + Správa o uznávaní štúdia 
 

 

Link príde tým účastníkom, ktorí v záverečnej správe  

   uviedli, že proces uznávania ešte nebol ukončený, cca      

   45 dní po skončení mobility.  

Vyplnenie správy o uznávaní štúdia nie je povinné, ale  

   odporúčané a neviaže sa k nemu vyplatenie 2. splátky.  

Obidve správy sa nachádzajú v MT+ v karte študenta.    
 

Záverečné správy účastníkov 





 

  
Kombinovaná mobilita štúdium + stáž -  tieto dve aktivity   

   môžu nasledovať za sebou alebo súčasne. 

 

Stáž (študentská i absolventská) by mala byť na „plný  

   úväzok“ danej krajiny. 

 

Študenti, poberajúci sociálne štipendium, majú nárok na  

   navýšenie grantu (150 €/mesiac štúdia) počas celého      

   obdobia mobility, aj v prípade, že im sociálne  

   štipendium nepokrýva celé obdobie mobility.  

 

Krátke prázdniny (vianočné, veľkonočné) sa nepovažujú  

   za prerušenie mobility. 
 

 

Kritériá mobility študenta 



Vzdialenostné pásma Čiastka 

medzi 10  a 99 km 20 EUR na účastníka 

medzi 100 a 499 km 180 EUR na účastníka 

medzi 500 a 1999 km 275 EUR na účastníka 

medzi 2000 a 2999 km 360 EUR na účastníka 

medzi 3000 a 3999 km 530 EUR na účastníka 

medzi 4000 a 7999 km 820 EUR na účastníka 

8000 km alebo viac 1300 EUR na účastníka 

Kritéria mobility študenta Kritéria mobility zamestnanca VŠ 

Cestovné náklady 



Vysoké vnútroštátne cestovné náklady 
 

K príspevku na cestovné náklady je možné 

získať navýšenie o 180 EUR v prípade, že 

vnútroštátne cestovné náklady presiahnu sumu 

225 EUR. V tomto prípade musí byť v zložke 

zamestnanca založený dôkaz o výške 

vnútroštátnych nákladoch. 
 



V OLS sú k dispozícii tieto jazyky : anglický, 

nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky 

a holandský, český, grécky, dánsky, švédsky, 

poľský, portugalský, fínsky, bulharský, 

chorvátsky, maďarský, rumunský a slovenský.  
 

On-line jazyková podpora (OLS) 



OLS pre utečencov 
 

Organizácia, pracujúca s utečencami, môže požiadať  

   o OLS licencie prostredníctvom vysokej školy.  

Utečenci nemusia byť študentmi/zamestnancami VŠ. 

Následne je potrebné kontaktovať národnú agentúru,  

  ktorá bude od vysokej školy vyžadovať oficiálnu  

  žiadosť o pridelenie licencií pre utečencov. Úlohou   

  vysokej školy je po nadobudnutí OLS licencií prideliť   

  tieto licencie utečencom. 
 



Ďakujeme za pozornosť. 
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