
 

 
 

 
 

Dodatok č. 1 
 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium 

Číslo zmluvy 3/2022/2023 

Sektor: Vysokoškolské vzdelávanie 
Akademický rok: 2022/2023 

 
Čl. I – Zmluvné strany  

 
1.1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SK KOSICE02) 

Názov univerzity: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
Adresa: Šrobárova 2, 041 80 KOŠICE 
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.- rektor 
Zastúpená: vo veciach zmluvy je splnomocnená podpisovať Mgr. Mária Vasiľová, PhD., inštitucionálna koordinátorka 
Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na základe splnomocnenia rektora UPJŠ zo dňa 1.4.2022. 
IČO: 00397768      IČ DPH: SK2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   Číslo účtu: 7000074386/8180 
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0007 4386   SWIFT: SPSRSKBA 

(ďalej len „ univerzita“ alebo „organizácia“) 
a 

1.2. Albertová Karolína 

Dátum narodenia:      Telefón:   
Adresa trvalého pobytu:       E-mail:   
Stupeň vzdelávania:      

Predmet: (študijný odbor na univerzite):   
Kód: [ISCED-F kód]:   
 
  
 
 
 
 

 
(ďalej len „študent“ alebo „príjemca“)  

sa dohodli na osobitných podmienkach a prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
Príloha I                 Zmluva o  štúdiu (Learning Agreement for Erasmus+ for  studies)  
Príloha II                Všeobecné podmienky  
Príloha III               Erasmus+ charta študenta 
 
 
Študent s: 

 finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus+   

 nulovým grantom  

 finančnou podporou zo zdrojov EÚ Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom   
Celková suma zahŕňa: 

 individuálnu podporu na dlhodobú fyzickú mobilitu   

 navýšenie pre študentov s nedostatkom príležitostí na dlhodobú mobilitu 250 EUR mesačne  

 navýšenie z dôvodu zeleného cestovného jednorazovo 50 EUR   

 podporu na cestovné náklady (štandardné alebo zelené cestovanie)  

 dni navyše na cestovanie (navýšenie individuálnej podpory o príslušný počet dní)  

 podporu inklúzie (založená na reálnych nákladoch)  
 

 

Bankový účet, na ktorý bude poukázaná finančná podpora:  
Držiteľ bankového účtu (ak je iný, ako študent):  
Názov banky:   
BIC/SWIFT číslo:     Účet/IBAN číslo:   
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Čl. II – Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium na akademický rok 
2022/2023 zo dňa 7.9.2022, číslo zmluvy 3/2022/2023 (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení: 

 
ČLÁNOK 3 – TRVANIE MOBILITY znie: 

 
3.1. V pôvodnej zmluve sa zmluvné strany dohodli, že fyzická mobilita začína dňa: 12.9.2022  a končí dňa: 27.1.2023  

Začiatok mobility je deň, kedy musí byť študent prvýkrát fyzicky prítomný v prijímajúcej organizácii. Koniec 
mobility je deň, kedy musí byť študent poslednýkrát fyzicky prítomný v prijímajúcej organizácii. Dodatkom č. 1 k 
tejto zmluve sa zmluvné strany dohodli, že fyzická mobilita začína dňa: 12.9.2022  a končí dňa: 9.6.2023 

3.2.  V pôvodnej zmluve sa zmluvné strany dohodli, že študent dostane finančnú podporu zo zdrojov Európskej únie 
– Erasmus+ na 136 dní. Dodatkom č. 1 k tejto zmluve sa zmluvné strany dohodli, že študent dostane finančnú 
 podporu zo zdrojov Európskej únie – Erasmus+ na 268 dní. Ak je to relevantné, k trvaniu mobility sa pridáva ... dní 
na cestu a započítavajú sa do konečnej výšky individuálnej podpory.  

3.3.  Celkové fyzické trvanie obdobia mobility nesmie prekročiť 12 mesiacov, vrátane obdobia s nulovým grantom. 
V prípade, že študent navštevuje študijný program s jedným cyklom, celkové trvanie obdobia mobility nesmie 
prekročiť 24 mesiacov, vrátane obdobia s nulovým grantom. 

3.4.  Študent je povinný predložiť žiadosť o predĺženie obdobia pobytu na mobilite pri zachovaní maximálneho limitu 
stanoveného v článku 3.3 najneskôr jeden mesiac pred pôvodne plánovaným ukončením obdobia mobility podľa 
tejto zmluvy. Ak organizácia predĺženie schváli, musí byť uzatvorený dodatok k zmluve. 

3.5.  Začiatok a koniec obdobia mobility je prijímajúca organizácia povinná potvrdiť študentovi vo Výpise výsledkov 
alebo Certifikáte o absolvovaní štúdia (alebo vyhlásení priloženom k týmto dokumentom). 

 
ČLÁNOK 4 – FINANČNÁ PODPORA znie: 

4.1. Výška finančnej podpory sa vypočíta na základe finančných pravidiel stanovených v Sprievodcovi programom   
Erasmus+.   

4.2. Pôvodná výška finančnej podpory na realizáciu mobility bola v pôvodnej zmluve dohodnutá v sume 3717 EUR, 
ktorá zodpovedala sume 570 EUR mesiac a zahŕňa navýšenie pre študentov s nedostatkom príležitostí na 
dlhodobú mobilitu. Dodatkom č. 1 k tejto zmluve zmluvné strany menia výšku finančnej podpory na sumu 7325 
EUR, ktorá zodpovedá sume 570 EUR na mesiac mesiac a zahŕňa navýšenie pre študentov s nedostatkom 
príležitostí na dlhodobú mobilitu.. 

4.3.   Ak je to relevantné, preplatenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s potrebou inklúzie, musí byť založené na 
podporných dokumentoch poskytnutých študentom. 

4.4.   Študent nie je oprávnený použiť poskytnutú finančnú podporu na pokrytie podobných nákladov už                        
financovaných zo zdrojov Európskej únie.  

4.5.  Odhliadnuc od ustanovení v odseku 4.4, grant je zlučiteľný s akýmkoľvek iným zdrojom financovania, vrátane 
príjmov, ktoré účastník získa prácou mimo svojej mobilitnej aktivity, pokiaľ vykonáva činnosti uvedené v Prílohe 
I.tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK 5 – PODMIENKY PLATBY znie: 

5.1  V súlade s pôvodnou zmluvou bolo študentovi doteraz vyplatených 2973,60 EUR, čo predstavuje 80% z pôvodnej 
výšky finančnej podpory určenej v článku 4.2 veta prvá  tejto zmluvy. Do 30 kalendárnych dní od dňa podpísania 
Dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami bude študentovi poskytnutá suma predstavujúca rozdiel medzi novou 
výškou finančnej podpory podľa článku 4.2 veta druhá tejto zmluvy a pôvodnou výškou finančnej podpory podľa 
článku 4.2 veta prvá tejto zmluvy (ďalej len „doplatok“), čo predstavuje sumu 3608 EUR.  

5.2.   V prípade, ak je platba podľa článku 5.1. nižšia ako 100 % z celkovej výšky finančnej podpory, podanie záverečnej  
správy študenta prostredníctvom online nástroja EU Survey, odovzdanie dokumentov po ukončení štúdia podľa 
čl. 9.1. tejto zmluvy sa považuje za žiadosť študenta o vyplatenie doplatku. Univerzita má 45 kalendárnych dní 
na vyplatenie tohto doplatku alebo na vyžiadanie dlžnej čiastky od študenta. 

5.3.   Študent je povinný vyplatenú finančnú podporu podľa tejto zmluvy bezodkladne vrátiť na účet univerzity: SK89 
8180 0000 0070 0007 4386 v prípade, ak mobilita nebola z akéhokoľvek dôvodu zrealizovaná. 

5.4.   V prípade, ak študent z akýchkoľvek dôvodov s výnimkou vyššej moci ukončí mobilitu pred pôvodne plánovaným 
termínom ukončenia mobility alebo začne mobilitu po pôvodne plánovanom termíne začiatku mobility, je 
povinný vrátiť nevyčerpanú alikvotnú časť finančnej podpory na účet univerzity: SK89 8180 0000 0070 0007 4386 
do 30 dní od ukončenia mobility. 

5.5 Účastníci, ktorí nevycestovali na mobilitu alebo boli nútení  predčasne sa vrátiť z mobility z dôvodov prijatých 
opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, ako aj z dôvodov  definovaných ako vis maior, príp. náhle 
ochorenie účastníka,  môžu požiadať o refundáciu vzniknutých nákladov. Postup takejto refundácie a uznania 
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nákladov sa riadi nariadeniami Európskej únie upravujúcimi aspekty realizácie virtuálnych a zmiešaných mobilít 
v rámci programu Erasmus. 

 
Čl. III – Záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok č. 1  k tejto zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou z oboch zmluvných strán. 
2. Dodatok č. 1 k tejto zmluve nadobúda účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 
3. Dodatok č. 1 k tejto zmluve je vyhotovený v troch exemplároch, pričom študent dostane jeden a univerzita dva 

exempláre. 
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k tejto zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvorili 

ho v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 

 
Študent:       Univerzita: 
Albertová Karolína      Mgr. Mária Vasiľová, PhD. 
 

–––––––––––––––––––––––     –––––––––––––––––––––––– 
V Košiciach, dňa....................     V Košiciach, dňa.................... 


