Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5

ERASMUS+
DODATOK č. 1 K ZMLUVE - č. 2020-1-SK01-KA103-077726

Dodatočné vyplatenie grantového príspevku
Plný oficiálny názov vysielajúcej inštitúcie:
Úplná oficiálna adresa:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5

ďalej len "inštitúcia", ktorú na účely podpisu tejto zmluvy zastupuje doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
- prorektor pre medzinárodné vzťahy
na jednej strane, a
Meno a priezvisko študenta: Michal Vávra
Úplná oficiálna adresa:
Dátum narodenia:
E-mail:
Aktuálny stupeň vzdelávania:
Telefón:
Bankové údaje študenta:
Držiteľ bankového účtu: Michal Vávra
Názov banky:
Adresa banky:
Kód IBAN:
Bankové údaje sú súčasťou tejto zmluvy a akákoľvek zmena resp. zrušenie účtu je možná iba po
súhlase oboch zmluvných strán.
ďalej len "účastník" na strane druhej, sa dohodli na osobitných nižšie uvedených podmienkach a
prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy:
Príloha 1 – Zmluva o stáži (Learning Agreement for Erasmus+ traineeships)
Ostatné ustanovenia Príloha 2, Príloha 3 a Príloha 4 zmluvy ostávajú zachované
Článok 1 - PREDMET DODATKU
Predmetom tohto dodatku je záväzok inštitúcie, poskytnúť študentovi dodatočné finančné
prostriedky Európskej komisie (ďalej len „granty“) vyčlenené v rámci programu Erasmus+ mobilita
študentov. Týmto dodatkom sa upravuje financovanie predĺženie mobility študenta. Ostatné
ustanovenia zmluvy ostávajú zachované.

Článok 2 – PLATNOSŤ DODATKU
Tento dodatok nadobudne platnosť po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami a jeho platnosť sa
končí 30. septembra 2022.
Článok 3 - DĹŽKA TRVANIA STÁŽOVÉHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
Študent sa zaväzuje absolvovať stážový pobyt v zahraničí v krajine Nemecko v období
Od: 04.04.2022

Do: 30.06.2022

Spolu 2 mesiace a 27 dní (mesiac je počítaný ako 30 dní)
rozšírené o predĺženie na dobu:
Od: 01.07.2022

Do: 31.07.2022

Spolu 1 mesiac a 0 dní (mesiac je počítaný ako 30 dní)
Článok 4 – HOSTITEĽSKÁ PRIJÍMAJÚCA INŠTITÚCIA
Plný oficiálny názov prijímajúcej inštitúcie: Internationaler Bund e.V, IB Süd
Adresa: Heusteigstr. 90-92,70180 Stuttgart, Nemecko
Článok 5 – FINANČNÁ PODPORA
Výška finančnej podpory na realizáciu predĺženia mobility je 720 EUR a zodpovedá sume 720 EUR
na mesiac/30 dní. Ostatné ustanovenia článku 3 finančnej zmluvy ostávajú nezmenené.

Podpisy
Za inštitúciu:

Za správnosť zodpovedá:

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

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

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

Mgr. Veronika Králiková

prorektor pre medzinárodné vzťahy

koordinátorka pre stáže a učiteľské a
zamestnanecké mobility

V Bratislave dňa:
Za príjemcu:
..............................................
Michal Vávra
V Štuttgarte dňa:

V Bratislave dňa:

