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Interný predpis č. 1 

Pravidlá uznania nákladov v spojitosti s COVID-19 
 

Usmernenia a opatrenia organizovania študentských mobilít na Ekonomickej univerzite v 

Bratislave v súvislosti so šírením koronavírusu (2019-nCoV). Informácie sú dostupné na: 
https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/1914-usmernenia-tykajuce-sa-zahranicnych-mobilit  

 

 

Pravidlá uznania a preplatenia nákladov  

 

1. Študent nevycestoval na študijný / stážový pobyt   

 

V prípade, ak mali študenti naplánovaný študijný pobyt a mal podpísanú Zmluvu o poskytnutí 

finančnej podpory na štúdium/stáž alebo podpísaný Learning Agreement; alebo v prípade 

študentov, ktorí predlžujú pobyt zo ZS na LS a mali už uhradené ubytovanie, letenky, poistenie 

a pod.  

Študent má nárok na preplatenie nasledovných nákladov: 

 

a) nevyhnutné náklady na ubytovanie: študent predloží Zmluvu o ubytovaní/Nájomnú 

zmluvu + potvrdenie o zaplatení ubytovania (výpis z účtu) + potvrdenie - komunikáciu 

s poskytovateľom ubytovania, že uhradená suma mu nebude vrátená. 

 

b) nevyhnutné cestovné náklady na cestu do hostiteľskej krajiny: študent predloží 

zakúpenú letenku / cestovný lístok na vlak / autobus + výpis z bankového účtu, 

komunikáciu s dopravnou spoločnosťou, že uhradená suma mu nebude vrátená. 

 

c) náklady za komerčné cestovné poistenie; študent doloží zmluvu cestovného poistenia, 

potvrdenie o zaplatení cestovného poistenia (výpis z bankového účtu/blok), 

komunikácia s bankou, že uhradenú suma mu nebude vrátená. 

 

V prípade, že študent už mal podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory a bol mu 

zaslaný grant na bankový účet, je povinný tento grant v plnej výške vrátiť na účet univerzity, a 

to aj v prípade, že sa rozhodne mobilitu absolvovať virtuálne zo Slovenska. Program Erasmus+ 

umožňuje čerpať grant len v prípade vycestovania na mobilitu. 
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2. Študent vycestoval na študijný / stážový pobyt, ale predčasne sa vrátil 

z mobility z dôvodu COVID-19 na Slovensko 

 

2.1 v prípade, že sa študent vráti predčasne z mobility z dôvodu COVID-19 a pokračuje online 

v štúdiu/stáži na hostiteľskej škole/podniku má nárok na grant aj na virtuálnu časť mobility a 

teda má poskytnutý grant za celé obdobie mobility. Študentovi vzniká nárok na preplatenie 

nasledovných nákladov spojených s návratom: 

 

a) náklady súvisiace so štátnou karanténou; v prípade, že musí ísť študent po návrate na 

Slovensko do štátnej karantény, preplatí sa mu celý pobyt v karanténnom centre; študent 

doloží potvrdenie o zaplatení karanténneho centra/faktúru + výpis z bankového účtu. 

b) mimoriadne náklady; študentovi sa preplatia náklady, ktoré priamo súvisia s návratom 

domov zo študijného pobytu, a ktoré boli Ekonomickou univerzitou v Bratislave - 

Oddelenie Medzinárodnej mobility uznané ako oprávnené podľa platných pravidiel a 

nariadení Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), 

(napr. preprava batožiny, preplatenie depozitu v prípade ponechania vecí v prenajatom 

byte). 

V prípade, ak študent žiada o preplatenie nákladov spojených so štátnou karanténou, je povinný 

predložiť podpísanú žiadosť o preplatenie nákladov + faktúru a potvrdenia o zaplatení. Po 

ukončení celkovej dĺžky mobility je študent povinný doložiť certifikát o absolvovaní mobility 

potvrdený prijímajúcou inštitúciou. 

 

2.2 v prípade, ak sa študent vráti predčasne z mobility  z dôvodu COVID-19 a   nepokračuje 

online v štúdiu/stáži na hostiteľskej škole/podniku, a teda ukončí svoju mobilitu, má nárok na 

grant len za obdobie, kedy absolvoval štúdium/stáž v zahraničí a má toto obdobie potvrdené 

hostiteľskou univerzitou/podnikom.  

Študentovi vzniká nárok na preplatenie nasledovných nákladov spojených s návratom: 

 

a) nevyhnutné náklady na ubytovanie; prepláca sa alikvótna čiastka za dni, ktoré už nebol 

fyzicky na mobilite (štúdium /stáž) a mal ich zaplatené vopred; študent musí doložiť 

zmluvu o ubytovaní/nájomnú zmluvu, doložiť potvrdenie o zaplatení ubytovania /  

faktúru + výpis z bankového účtu 
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b) nevyhnutné cestovné náklady spojené s návratom na Slovensko; študent doloží letenku, 

cestovný lístok za autobus / vlak + výpis z účtu o zaplatení cestovného dokladu / 

účtenku. 

V prípade, že študent cestoval vlastným autom  - doloží účtenku za benzín alebo výpis 

z bankového účtu.  

K cestovným nákladom môžu byť zahrnuté aj výdavky na predplatný cestovný lístok 

(napr. električenka na autobus, metro, vlak) zakúpený počas štúdia/stáže v zahraničí, 

ktorý mal študent zakúpený vopred na obdobie plánovanej mobility, vyplatí sa alikvótna 

čiastka za dni, ktoré už nebol fyzicky prítomný v hostiteľskej krajine (štúdium/stáž), 

študent musí doložiť takto zakúpený lístok + potvrdenie o zaplatení.   

c) náklady za komerčné cestovné poistenie; študentovi sa vyplatí alikvótna čiastka za dni, 

ktoré už nebol fyzicky prítomný v hostiteľskej krajine (štúdium / stáž), študent musí 

doložiť zmluvu cestovného poistenia + potvrdenie o zaplatení (výpis z účtu). 

d) náklady súvisiace so štátnou karanténou; v prípade, že musí ísť študent pri návrate na 

Slovensko do štátnej karantény, preplatí sa mu celý pobyt v karanténnom centre; študent 

doloží potvrdenie o zaplatení karanténneho centra/faktúru + výpis z bankového účtu.  

e) mimoriadne náklady; študentovi sa preplatia náklady, ktoré priamo súvisia s návratom 

domov zo študijného pobytu, a ktoré boli Ekonomickou univerzitou v Bratislave - 

Oddelenie Medzinárodnej mobility uznané ako oprávnené podľa platných pravidiel a 

nariadení Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), 

(napr. preprava batožiny, preplatenie depozitu v prípade ponechania vecí v prenajatom 

byte). 

 

V prípade, ak študent žiada o preplatenie nákladov, je povinný predložiť podpísanú žiadosť o 

preplatenie nákladov spojených s Covid-19 + potvrdenia o zaplatení. Po ukončení celkovej 

dĺžky mobility je študent povinný doložiť certifikát o absolvovaní mobility potvrdený 

prijímajúcou inštitúciou. 
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Tento interný predpis č.1 upravuje akceptovanie zrušenie mobility z prípadu vyššej moci 

("force majeure"), tzn. v dôsledku výnimočnej nepredvídanej situácie alebo udalosti mimo 

kontroly príjemcu a ktorá nie je dôsledkom jeho konania či zanedbania povinnosti z jeho strany, 

má príjemca právo na grant vo výške, ktorá zodpovedá skutočného trvaniu mobility.  

 

Interný predpis č. 1 nadobúda platnosť dňom 1.7.2020.  

 

 

 

 

 


