
  

Erasmus+  

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory   
  

 

Sektor: Odborné vzdelávanie príprava  

  

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš  
Adresa:   Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 03101  

Číslo projektu:  2021-1-SK01-KA122-VET-000017433  

  

Typ aktivity:   

Pozorovanie pri práci  

  

ID Erasmus+ mobility:    - 

  

ďalej len „organizácia“, ktorú na účely podpisu zmluvy zastupuje  

Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy na jednej strane 

 

 a  
  

 ďalej len „účastník“ na strane druhej, sa dohodli na osobitných podmienkach a prílohách, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
  

  

Príloha I Dohoda o mobilite  

 

Príloha II        Všeobecné podmienky   

  
Podmienky stanovené v osobitných podmienkach majú prioritu pred podmienkami stanovenými v prílohách.  

  

 

OSOBITNÉ PODMIENKY  

  
ČLÁNOK 1 – PREDMET ZMLUVY   

1.1 Organizácia poskytne účastníkovi finančnú podporu na realizáciu mobilitnej aktivity v rámci programu 

Erasmus+.   

1.2 Účastník súhlasí s podporou stanovenou v článku 3 a zaväzuje sa realizovať mobilitu v súlade s opisom 

uvedeným v Prílohe I.    
1.3 Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia byť vyžiadané a odsúhlasené oboma stranami prostredníctvom 

oficiálneho oznámenia listom alebo e-mailom.   

  

  

ČLÁNOK 2 – PLATNOSŤ ZMLUVY A TRVANIE MOBILITY  

2.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou z oboch zmluvných strán.  

2.2 Mobilita musí začať najskôr dňa 08.11.2021 a skončiť najneskôr dňa 12.11.2021. Začiatok mobility je deň, 

kedy musí byť účastník prvýkrát prítomný v prijímajúcej organizácii a koniec mobility je deň, kedy musí byť 

účastník poslednýkrát prítomný v prijímajúcej organizácii.  Ak je to relevantné, k trvaniu mobility sa pridávajú 

2  dní na cestu a započítavajú sa do konečnej výšky individuálnej podpory.   
3.1 Celkové trvanie obdobia mobility nesmie prekročiť 5  dní  plus 2 dni na cestu.   
4.1 Žiadosť o predĺženie obdobia pobytu musí byť predložená v rámci limitu stanoveného v článku 2.3. Ak 

organizácia predĺženie schváli, musí byť vystavený dodatok k zmluve.   
  

  

ČLÁNOK 3 – FINANČNÁ PODPORA   



3.1 Výška finančnej podpory sa vypočíta na základe finančných pravidiel stanovených v Sprievodcovi 

programom Erasmus+.   

3.2 Účastníkovi je pridelená finančná podpora z prostriedkov EÚ Erasmus+ na 5 dní mobility plus 2 dni na cestu. 

3.3 Celková výška finančnej podpory je 1.200.-EUR z toho na cestu je 360 .- EUR 

3.4 Organizácia zabezpečí účastníkovi požadovanú podporu formou priameho zabezpečenia cestovného 

poistenia , letenky tam a späť a dopravy ( Bratislava, SR – Schwechat, Rakúsko a späť),  pobytových nákladov   

a formou  úhrady  ostatnej časti finančných prostriedkov na účet . 

3.5  Preplatenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s potrebou inklúzie musí byť založené na podporných 

dokumentoch predložených účastníkom.  

3.6 Finančná podpora nesmie byť použitá na pokrytie nákladov aktivít už financovaných zo zdrojov Európskej 

únie.   

3.7  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3.6, finančná podpora je zlučiteľná s akýmkoľvek iným 

zdrojom financovania, vrátane príjmu, ktoré účastník získa prácou mimo svojho štúdia/stáže, pokiaľ 

vykonáva činnosti uvedené v Prílohe I.  

  

ČLÁNOK 4 – PODMIENKY PLATBY  

4.1 Do 30 kalendárnych dní od podpísania zmluvy oboma stranami alebo na základe potvrdenia o príchode a nie 

neskôr ako do začiatku mobility uvedenom v článku 2.2 bude účastníkovi zaslaná čiastka   v plnej výške 

bez položiek uvedených v bode 3.4  

4.2 Podmienkou vyplatenia finančnej podpory je podanie záverečnej správy účastníka prostredníctvom online 

nástroja EU Survey.  

  

ČLÁNOK 5 – POISTENIE  

5.1 Organizácia  zabezpečí  komerčné poistenie účastníka sama a účastník predloží doklad o zdravotnom poistení 

( kartičku poistenca). 

5.2 Komerčné poistenie zahŕňa poistenie o zodpovednosti za spôsobenú škodu, poistenie liečebných nákladov, 

poistenie batožiny, právnej ochrany a COVID pripoistenie. Poskytovateľom poistenia je 

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Bratislava. Číslo poistnej zmluvy bude 

uvedené v cestovnom príkaze zamestnanca.  

  

 

  

ČLÁNOK 6 – ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA  - nie je relevantná 

  

ČLÁNOK 7 – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ÚČASTNÍKA (EU SURVEY)  

7.1 Účastník je povinný vyplniť a podať záverečnú správu účastníka (prostredníctvom on-

line nástroja EU Survey) po mobilite v zahraničí, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy 

na jej vyplnenie.   Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá záverečnú správu, môže organizácia žiadať 

čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.   

7.2 Účastníkovi môže byť zaslaný doplňujúci dotazník za účelom podania úplnej správy o uznaní výsledkov.   

  

ČLÁNOK 8 – OCHRANA ÚDAJOV  

8.1 Príjemca poskytne účastníkom príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov na účely spracovania ich 

osobných údajov pred ich vložením do elektronických systémov riadenia projektov mobility v rámci 

programu Erasmus+.   

  

ČLÁNOK 9 – JURISDIKCIA A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU  

9.1 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory sa riadi vnútroštátnym právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

9.2 O nezhodách medzi organizáciou a účastníkom, ktoré sa týkajú interpretácie, použitia a platnosti zmluvy 

a ktoré nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou, rozhoduje príslušný súd v súlade so zákonom.  

  

  

PODPISY  

  

Za účastníka       Za organizáciu  

 

 

 

 



 

 

_____________________________   _____________________________ 

zamestnanec                        Ing. Katarína Uličná 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, 18.10.2021   v Liptovskom Mikuláši, 18.10.2021   
 

 

 
 

 

 

Príloha I  

  

Dohoda o mobilite  

  
  
  

  

Príjemca môže pripraviť Dohodu o mobilite samostatne, alebo použije vzor dokumentu, ktorý poskytne 

Európska komisia.   

  

Dohoda o mobilite musí obsahovať tieto základné informácie (minimálne požiadavky):  

 Dohoda o mobilite musí byť odsúhlasená a podpísaná všetkými troma stranami: účastníkom (zákonným 

zástupcom), vysielajúcou organizáciou a hostiteľskou organizáciou.  
 Informácie o vzdelávacej mobilite, ktoré zahŕňajú: sektor vzdelávania, typ aktivity, forma aktivity 

(fyzická, virtuálna, zmiešaná), dátum začiatku a ukončenia mobility.  
 Informácie o vzdelávacom programe, do ktorého je účastník zapísaný na vysielajúcej organizácii 

(v prípade žiakov) alebo o pracovnej pozícii vo vysielajúcej organizácii (v prípade zamestnancov).  
 Zoznam a opis očakávaných vzdelávacích výstupov.  
 Program vzdelávania a úlohy účastníka v hostiteľskej organizácii.  
 Informácie o spôsobe monitorovania, mentorovania a podpory účastníka a určenie zodpovedných osôb 

vo vysielajúcej aj hostiteľskej organizácii.  
 Informácie o spôsobe hodnotenia vzdelávacích výstupov – formát, kritériá a proces hodnotenia.  
 Informácie o podmienkach a procese uznávania vzdelávacích výstupov, ako aj o dokumentoch, ktoré 

budú vystavené vysielajúcou alebo hostiteľskou organizáciou, potrebných na ukončenie procesu uznávania.  
 V prípade mobility žiakov informácia, ako bude prebiehať ich opätovná integrácia na vysielajúcej 

organizácii po návrate z mobility.  
  

  
  

  

  

 


