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„The only way to do great work is to love what you do. If you have not 
found it yet, keep looking. Do not settle. As with all matters of the heart, 
you will know when you find it.”

- Steve Jobs
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ERASMUS+ V ČÍSLACH
Erasmus+ je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, 
mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliárd € na obdobie rokov 2014 – 2020 
poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, 
získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

V roku 2017 oslávil program Erasmus+ 30 rokov od svojho vzniku a na toto výročie 
a dosiahnuté výsledky môže byť Európa patrične hrdá.

Program Erasmus+ preukázateľne zlepšuje vyhliadky na dosiahnutie úspešnej kariéry. 
Vysokoškolskí študenti, ktorí vycestovali do zahraničia, majú v porovnaní s rovesníkmi, 
ktorí ostali doma, dvojnásobne vyššiu šancu, že získajú pracovné miesto do jedného 
roka po ukončení štúdia.

Osobitné ciele programu Erasmus+ sú:
podporovať vytvorenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania,
posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania 
k procesu inovácie.

•
•
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CELKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet programu Erasmus+ pre roky 2014 – 2020 predstavuje 14,7 miliárd €. 
Z rozpočtu EÚ na vonkajšiu činnosť sa vyčlenilo dodatočných 1,68 miliardy € 
na financovanie činností v spolupráci s tretími krajinami (partnerské krajiny).

CELKOVÉ MOŽNOSTI MOBILITY
Z uvedeného rozpočtu Európska únia poskytne viac než 4 miliónom ľudí 
príležitosť študovať či pracovať v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie.

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
Až 83 % participantov študijných mobilít Erasmus+ uviedlo, že sa cítia viacej 
Európanmi. 85 % mladých ľudí si je viacej vedomých spoločných európskych 
hodnôt.

TOLERANTNEJŠÍ MLADÍ ĽUDIA
Podľa štatistík Európskej komisie je až 94 % mladých ľudí, ktorí absolvovali 
mobilitu Erasmus+ v zahraničí, tolerantnejších.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

mld €

14,7 miliárd €

 
 

2/3 rozpočtu 
študijné príležitosti v zahraničí 
pre jednotlivcov

1/3 rozpočtu
prostriedky určené na partnerstvá 
a reformy vzdelávania
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EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

A ERASMUS+
V programe Erasmus+ spolupracuje Ekonomická univerzita v Bratislave s viac 
ako 300 zahraničnými partnerskými univerzitami.

Ekonomická univerzita v Bratislave spolupracuje s veľkým množstvom univerzít v jed- 
notlivých krajinách. Tento počet je skutočne pestrý, od 1 partnerskej univerzity v Mal- 
te po viac ako 40 partnerských univerzít vo Francúzsku.

1 - 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
20 - viac

Partnerské univerzity EU v Bratislave podľa krajín:

Cieľom programu je umožniť a podporiť 2 –12 mesačné študijné pobyty študentov na 
zahraničných univerzitách a stáže v zahraničných podnikoch.

Účelom študijných pobytov a odborných stáží je, aby študenti absolvovali časť svojho 
štúdia na partnerských univerzitách a získali tak poznatky a skúsenosti z odboru štu- 
dovaného na domácej univerzite, zdokonalili sa v cudzom jazyku a nadviazali študijné 
a pracovné kontakty s kolegami v zahraničí. Program umožňuje aj odborné stáže uči- 
teľov a zamestnancov univerzity na partnerských zahraničných univerzitách.
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VÝBEROVÉ KONANIE

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Aby ste získali štatút študenta Erasmus+, musíte študovať v jednej z progra- 
mových krajín, ktoré participujú na programe Erasmus+ a zároveň spĺňať 
nasledujúce požiadavky:

PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA
1. časť výberového konania prebieha na domácej fakulte,
2. časť výberového konania, ktorá pozostáva z prideľovania univerzít prebieha 
na Oddelení medzinárodnej mobility (OMM), prodekani pre zahraničné vzťa- 
hy sú po skončení výberového konania na fakultách povinní zabezpečiť zverej- 
nenie výsledkov.

Fakulta následne zorganizuje výberové konanie spomedzi prihlásených štu- 
dentov.

POVINNÁ DOKUMENTÁCIA
študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.study-
abroad.sk a následne si v tomto systéme založí a vyplní prihlášku, kde 
uvedie 3 univerzity zoradené podľa preferencie,
životopis a motivačný list (počty a jazykové verzie si stanovujú fakulty),
výpis známok z dovtedy absolvovaných predmetov v slovenskom jazyku 
(potvrdený a overený študijným oddelením), 
predpokladaný zoznam predmetov, ktoré bude študent na zahraničnej 
univerzite študovať.

•

•
•

•

byť zapísaný aspoň v druhom ročníku vysokoškolského štúdia, 
musí existovať Erasmus+ inštitucionálna dohoda medzi danými univer- 
zitami. Mali by ste sa obrátiť priamo na prodekana pre zahraničné vzťahy 
príslušnej fakulty a nájsť ďalšie podrobnosti o možnostiach, ktoré máte k 
dispozícii,
trvanie študijného pobytu Erasmus+ sa musí pohybovať v rozmedzí od 3 do 
12 mesiacov na jednom stupni štúdia.

•
•

•
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ERASMUS+ GRANTY
Erasmus+ grant slúži na pokrytie dodatočných nákladov počas mobility študenta, 
nepokrýva však celkové náklady. Výška grantov, ktoré sú pridelené študentom závisia od 
krajiny, v ktorej bude študent daný semester / semestre študovať.

Krajiny sú rozdelené do nasledovných stupňov:

Uvedené výšky grantov a ich rozdelenie sú platné k 08. 08. 2018.

Krajiny s nízkou úrovňou životných nákladov

Bulharsko, Česká republika, FYROM-Macedónsko, Estónsko, 
Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Turecko

420,- €
mesiac

Krajiny so strednou úrovňou životných nákladov

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, 
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko

470,- €
mesiac

Krajiny s vysokou úrovňou životných nákladov

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, 
Nórsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko

520,- €
mesiac

ŠTUDENTI POBERAJÚCI SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM
Účastníci mobility poberajúci sociálne štipendium majú nárok na ďalší príspevok 
nad úroveň vyššie uvedených grantov na štúdium vo výške 150,- € / mesiac.

Potrebné dokumenty:
vyplnená žiadosť o pridelenie sociálneho štipendia,
rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia v čase absolvovania mobility.

•
•
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FREKVENTOVANOSŤ GRANTOV
O Erasmus+ grant môže požiadať každý študent Ekonomickej univerzity v Bra- 
tislave, ktorý je nominovaný na Erasmus+ mobilitu – štúdium alebo stáž. 
Súčet všetkých mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia nesmie 
presiahnuť 12 mesiacov.

VYPLÁCANIE GRANTU
Erasmus+ grant sa študentovi poukazuje na bankový účet v 2 transferoch. Prvý 
transfer, ktorý pozostáva z 80 % celkového objemu grantu je vyplatený pred 
začiatkom mobility. Zvyšných 20% grantu sa študentovi prevádza na bankový 
účet po ukončení mobility a odovzdaní všetkých potrebných náležitostí.

ŠTUDENTI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
V prípade, ak je študent držiteľom preukazu ZŤP, môže tiež požiadať o špeciál-
ny grantový príspevok nad úroveň grantového príspevku na mobilitu. Bližšie 
informácie budú študentom poskytnuté po oficiálnej nominácii prostredníct-
vom e-mailu.

ERASMUS+ GRANTY
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POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PRED ODCHODOM

NA ŠTUDIJNÝ POBYT

LEARNING AGREEMENT (LA)
Študent vypĺňa LA ihneď ako budú zverejnené predmety pre daný akademický 
rok na zahraničnej univerzite. Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanovi 
pre zahraničné vzťahy príslušnej fakulty, ktorý svojím podpisom potvrdí, že 
zvolené predmety budú po úspešnom absolvovaní mobility uznané domov- 
skou fakultou v súlade s platnými zásadami programu Erasmus+.

BANKOVÉ ÚDAJE
Študent je povinný vyplniť do systému www.studyabroad.sk bankové údaje, 
kvôli prevodu peňažných prostriedkov. Študent musí byť zároveň držiteľom 
tohto bankového účtu.

CESTOVNÉ POISTENIE
Študent je povinný zabezpečiť si:
1. poistenie liečebných nákladov,
2. úrazové poistenie počas celej dĺžky študijného pobytu,
3. poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi). 

Kópiu cestovného poistenia spolu s potvrdením o zaplatení je študent povinný 
nahrať do systému www.studyabroad.sk.

EURÓPSKY PREUKAZ ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 
(EP-28)
Platný EPZP poskytuje základný prístup k štátom poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti počas dočasného pobytu v inej krajine EHP alebo vo Švajčiarsku. 
EPZP sa vzťahuje na liečbu, ktorá je medicínsky potrebná až do plánovaného 
návratu domov. Informácie je možné nájsť na webovej stránke svojho poskyto-
vateľa zdravotného poistenia.
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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zmluva sa podpisuje medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a študen-
tom a akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo for- 
me dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Študent nesmie 
vycestovať na študijný pobyt bez platne podpísanej finančnej zmluvy!

UVOĽNENIE ZO ŠTÚDIA
Keď študent získa akceptačný list zo zahraničnej univerzity a doloží ho na 
OMM, koordinátor mu vystaví potvrdenie o študijnom pobyte v zahraničí 
a študent môže následne požiadať o uvoľnenie zo štúdia na príslušnom štu- 
dijnom oddelení fakulty. Študent musí nahrať sken tohto dokumentu do sys- 
tému www.studyabroad.sk.

JAZYKOVÝ TEST OLS
Výzva na absolvovanie OLS testu bude odoslaná automaticky prostredníctvom 
e-mailu. Každý študent sa v systéme OLS registruje a registračné údaje (meno 
a heslo) si uloží. Tieto údaje budú potrebné pri vypĺňaní záverečného jazy- 
kového testu. Každý študent musí pred odchodom na študijný pobyt absol- 
vovať online jazykový test OLS, ktorý vyhodnotí jeho jazykové znalosti.
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Every euro that we invest in Erasmus+ is an investment in 
the future — in the future of a young person and of our 
European idea. I can not imagine anything more worthy of 
our investment than these leaders of tomorrow. As we 
celebrate the 9 millionth person to take part, let's make sure 
we are 9 times more ambitious with the future of the 
Erasmus+ programme.

– Jean Claude Juncker

– Angela Merkel

– Bill Clinton

A stay abroad requires courage to embrace new things. But 
this courage is so rewarded. Thus the diversity of Europe 
also becomes a personal gain.

– Michelle Obama

So we know that it’s not enough for us to simply encourage 
more people to study abroad. We also need to make sure 
that they can actually afford it.

No one who has lived through the second half of the 20th 
century could possibly be blind to the enormous impact of 
exchange programs on the future of countries.
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POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PO PRÍCHODE

ZO ŠTUDIJNÉHO POBYTU

JAZYKOVÝ TEST OLS
Každý študent musí po návrate zo študijného pobytu prostredníctvom prog- 
ramu Erasmus+ absolvovať online jazykový test, Online Linguistic Support 
(OLS), ktorý vyhodnotí jeho jazykové znalosti po návrate zo študijného 
pobytu. Výzva na vykonanie testu bude zaslaná prostredníctvom e-mailu.

ZÁVEREČNÁ DOKUMENTÁCIA
Študent je povinný nahrať do systému www.studyabroad.sk:

Potvrdenie o dĺžke pobytu (Letter of Confirmation), ktoré potvrdzuje 
hostiteľská univerzita, 
Výpis známok (Transcript of Records) vystavuje hostiteľská univerzita,  
Uznanie predmetov (Proof of Recognition) študentom potvrdzuje prode- 
kan pre zahraničné vzťahy príslušnej fakulty,
2 fotografie zo študijného pobytu (napr. fotografia zo zahraničnej univerzi-
ty, fotografia z mesta) a vyplniť krátky dotazník v systéme studyabroad.sk

•

•
•

•

Základnou podmienkou absolvovania mobility je úspešné zloženie skúšok 
z 5 predmetov alebo získanie 30 ECTS kreditov, ktoré potvrdí hostiteľská 
univerzita dokumentom „Transcript of Records“.

V prípade nesplnenia viacerých alebo všetkých z uvedených podmienok 
je študent povinný vrátiť pomernú časť, resp. celý grantový príspevok.

EU SURVEY
Správu zo štúdia študent vypĺňa on-line. Bezprostredne po skončení štúdia 
študentovi príde priamo na osobný e-mail automaticky generovaná výzva na 
podanie správy zo štúdia.
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TIPY PRED ODCHODOM

FINANČNÉ PLÁNOVANIE
Pred odchodom je dobré zvážiť svoju finančnú situáciu, keďže náklady na 
bývanie sa v jednotlivých krajinách líšia a takisto je dôležité mať predstavu 
o nákladoch na bežné potreby. Študenti budú musieť pokryť všetky svoje život- 
né náklady, ktoré zahŕňajú ubytovanie, oblečenie, dopravu, knihy, jedlo a pod.

KULTÚRA INEJ KRAJINY
Študentom sa odporúča zakúpiť si kvalitnú príručku, ktorá im poskytne 
množstvo informácií o krajine, do ktorej sa sťahujú a o meste, v ktorom budú 
bývať. Webové stránky ako www.tripadvisor.com, či www.lonelyplanet.com 
poskytujú dostatok informácií.

UBYTOVANIE V ZAHRANIČÍ
Hostiteľská inštitúcia by mala poskytnúť podrobnosti o ubytovaní vybraným 
záujemcom o študijný pobyt Erasmus+. Študentom sa odporúča kontaktovať 
svojho referenta pre medzinárodné vzťahy a aj hostiteľskú inštitúciu o mož- 
nostiach, ako požiadať o ubytovanie. Je dobré vedieť, že byty nie sú jediná 
možnosť ubytovania. Stránky ako airbnb.com poskytujú informácie aj 
o iných typoch ubytovania.

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Pred samotným výberom zahraničnej univerzity sa študentom odporúča 
zvážiť svoje jazykové znalosti a preferovanú krajinu, v ktorej majú záujem 
študovať. Týmto krokom je možné ľahko predísť prípadným jazykovým ba- 
riéram a problémom.

Webové stránky ako www.banky.sk ponúkajú užitočné informácie, pokiaľ ide 
o porovnanie funkcií a poplatkov rôznych bankových účtov.
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ZDRAVOTNÉ PREHLIADKY
Dobrým a hlavne praktickým tipom pred odchodom je návšteva obvodného 
lekára a iných špecialistov (stomatológ, oftalmológ...) kvôli vykonaniu pre- 
ventívnej prehliadky. Študenti sa takto vyhnú prípadným problémom v za- 
hraničí a zároveň budú dôkladne poznať svoj zdravotný stav pred mobilitou.

PREBERANIE POŠTY
V prípade preberania pošty, listov a zásielok sa študentom odporúča splno-
mocniť na tieto úkony najbližšieho rodinného príslušníka, najčastejšie rodiča. 
Študent takto predíde komplikáciám s listami či balíkmi určenými „Do vlast-
ných rúk”. Splnomocnenie treba overiť u notára alebo na mestskom úrade na 
sekcii overovania písomností.

FOTOKÓPIA DOKUMENTOV
Ako pri každej ceste do zahraničia, tak aj pred odchodom na štúdium Erasmus+ 
sa študentom odporúča spraviť si fotokópiu všetkých dôležitých dokumentov 
(občiansky a zdravotný preukaz, cestovný pas...) pre prípad ich odcudzenia.

BONUS: KOMUNIKÁCIA S RODINOU
Pred odchodom je dobré nainštalovať si najnovšiu verziu niektorej z komu-
nikačných aplikácií (Messenger, Skype, Hangouts...) či už na laptop alebo na 
svoj smartphone a na zariadenie členov rodiny. Dôležitejším krokom než 
samotné nainštalovanie aplikácie je následná simulácia používania týchto 
komunikátorov s niektorým z členov rodiny.
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REFERENCIE ŠTUDENTOV

V rámci programu Erasmus+ som strávil najkrajšie
3 semestre svojho študentského života na škole SciencesPo 
v Paríži. Erasmus+ mi dal možnosť posunúť sa v živote 
o krok vpred, či už v štúdiu, spoznávaní kultúr, ukázal mi 
nové možnosti, ktorými sa môžem v živote uberať, ale 
hlavne mi dal nových kamarátov, ktorí boli pre mňa ako 
moja „zahraničná Erasmus+ rodina“. Vďaka tomuto unikát-
nemu programu som mal možnosť študovať na jednej z naj- 
prestížnejších univerzít vo svete a zároveň žiť v mojom 
obľúbenom meste.

Andrej Batyás, FMV, Paríž, Francúzsko

Monika Olejárová, FMV, Viedeň, Rakúsko

Patrik Dolinský, FPM, Jena, Nemecko

Na programe Erasmus+ som sa zúčastnila dvakrát – raz 
vo Viedni na bakalárskom stupni, druhýkrát v Drážďanoch
na inžinierskom. Obidva pobyty znamenali pre mňa roz- 
hodne viac ako len nové známosti či užívanie si štu- 
dentského života. Videla som rozdiel vo vzdelávaní u nás 
a v zahraničí, získala som iný uhol pohľadu na rôzne prob-
lémy súčasného sveta a zažila kvalitné semináre, na ktorých 
sa veľa diskutovalo a filozofovalo. Erasmus+ odporúčam 
každému, kto si chce rozšíriť obzory a prehĺbiť si jazykové či 
iné znalosti.

Pre mňa osobne bolo štúdium cez program Erasmus+ silná 
skúsenosť „vďaka“ mojej vtedajšej lenivosti a hlúposti, pre- 
tože som musel opakovať niektoré skúšky. V tom čase som 
taktiež musel dokončiť bakalársku prácu a pripravovať sa na 
štátne skúšky. Vďaka tejto skúsenosti som si uvedomil svoje 
hodnoty a určil ciele do budúcna.
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1. miesto
v Slovenskej republike 

v počte vysielaných 
študentov do 

zahraničia

Patrí k

TOP 200
inštitúciam v EÚ, 

ktoré vysielajú 
študentov

Spolupracuje
s viac ako 

350
univerzitami

Každoročne privíta 

viac ako 500 
zahraničných študentov.

Ponúka viac ako 150 odborných predmetov v cudzom jazyku.

Umožňuje študovať a praxovať po celom svete.

Ponúka viaceré dvojité diplomy v spolupráci s univerzitami v

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
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KONTAKTY

DOC. MGR. BORIS MATTOŠ, PHD. 
prorektor pre medzinárodné vzťahy | E3.24
+421 2 6729 5374, boris.mattos@euba.sk

ING. SIMONA KOSZTANKO, PHD.
Erasmus+ inštitucionálny koordinátor
simona.kosztanko@euba.sk

BC. MIROSLAVA DARNADIOVÁ

vedúca Oddelenia medzinárodnej mobility | E3.09
+421 2 6729 5359, miroslava.darnadiova@euba.sk

MGR. ANDREA SZABOVÁ

koordinátor pre odchádzajúcich študentov | A3.16
+421 2 6729 5155, andrea.szabova@euba.sk

MGR. DÁVID BOCKO

koordinátor pre stáže a zamestnanecké mobility | A3.16
+421 2 6729 5386, david.bocko@euba.sk

MGR. TERÉZIA MIHÁLIKOVÁ

koordinátor pre prichádzajúcich študentov | A3.15
+421 2 6729 5680, incoming@euba.sk

ING. ANDREA VALACHOVÁ, PHD. 
prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
2B.43 | andrea.valachova@euba.sk
+421 2 6729 1248

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA (NHF)

ING. DANIEL KRAJČÍK, PHD. 
prodekan pre zahraničné vzťahy
1B.21 | daniel.krajcik@euba.sk
+421 2 6729 1123

OBCHODNÁ FAKULTA (OF)
ING. DUBRAVKA KOVAČEVIČ

referentka
1B.19 | dubravka.kovacevic@euba.sk
+421 2 6729 1192 
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ING. MATEJ HUDÁK, PHD.
prodekan pre medzinárodné vzťahy 
a informatizáciu
matej.hudak@euke.sk
+421 55 722 3227

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM 
V KOŠICIACH (PHF)

ING. ERIKA DUDÁŠ-PAJERSKÁ, PHD. 
referentka
erika.dudas.pajerska@euke.sk
+421 55 722 3283

PHDR. ILDIKÓ NÉMETHOVÁ, PHD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy
D2.19 | ildiko.nemethova@euba.sk
+421 2 6729 5219

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV (FAJ)
ING. DENISA BEČÁKOVÁ 
referentka pre zahraničné vzťahy a rozvoj
D2.35 | denisa.becakova@euba.sk
+421 2 6729 5235

ING. JANA BLŠTÁKOVÁ, PHD. 
prodekanka pre zahraničné vzťahy
D6.06 | jana.blstakova@euba.sk
+421 2 6729 5533 

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU (FPM)
ANNA SZEDLÁROVÁ

referentka
D5.38 | anna.szedlarova@euba.sk
+421 2 6729 5538

ING. KRISTÍNA BACULÁKOVA, PHD. 
prodekanka pre zahraničné vzťahy 
E4.24 | kristina.baculakova@euba.sk
+421 2 6729 5474

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV (FMV)

ING. IGOR KOŠŤÁL, PHD. 
prodekan pre informatizáciu, styk s 
verejnosťou a medzinárodné vzťahy
D8.28 | igor.kostal@euba.sk
+421 2 6729 5878 

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY (FHI)
LENKA KUKLIŠOVÁ

referentka
D7.23 | lenka.kuklisova@euba.sk
+421 2 6729 5723
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