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Usmernenie pre účastníkov mobilít Erasmus+
Kontaktná osoba pre účastníkov a koordinátorov mobilít Erasmus+
Ing. Drotárová; erasmus@vsbm.sk; +42155 727 43 23; +421910 902 151

Odchádzajúci študenti VŠBM
Študentské mobility Erasmus+ v lete 2020, v zimnom i letnom semestri AR2020/2021 sú na vlastnom
uvážení študenta. VŠBM študentské mobility realizuje.
Mobility v prípade pandémie:
Ak už účastník vycestoval na mobilitu (nastane zmena fyzickej na virtuálnu mobilitu):
a) Ak sa účastník rozhodne ostať v cieľovej krajine, má naďalej nárok na individuálnu
podporu.
b) Ak sa účastník rozhodne vrátiť domov, uplatní sa štatút vyššej moci obdobne, ako to bolo na jar.
Účastník má nárok na uhradenie vzniknutých nákladov a individuálnu podporu na obdobie,
ktoré sa zdržiaval v zahraničí. Účastník nemá nárok na grant za virtuálnu mobilitu
realizovanú z domu.
V prípade, že účastník na mobilitu nevycestoval (zmena fyzickej mobility na virtuálnu, červená krajina/región,
uzavretie krajiny), účastník má nárok na preplatenie vzniknutých nákladov na základe uplatnenia vyššej moci.
VŠBM bude akceptovať akceptovať zrušenie mobility v rámci vyššej moci v prípade, že v mieste mobility došlo
k výrazne zhoršenej situácii v súvislosti so šírením pandémie, je bezprostrednej ohrozené zdravie účastníka,
mobilitu nie je možné vykonávať ani v „homeoffice“ v krajine mobility. Každý prípad bude individuálne
posúdený.
Mobility, ktoré boli zadministrované, no kvôli nepriaznivej situácii došlo k ich zrušeniu, je možné vykazovať
v MT ako mobility s nulovým grantom. VŠ má nárok na podporu na organizáciu mobilít.
Je ale nutné do zložiek študentov/zamestnancov v prípade uznania vyššej moci prikladať dôkazy, že sa mobilita
nemohla uskutočniť. Môže to byť napríklad oficiálne stanovisko Slovenskej republiky, že do danej
krajiny/regiónu nie je v čase začiatku mobility odporúčané cestovať (červená krajina/región); uzavretie hraníc
hostiteľskej krajiny; stanovisko hostiteľskej školy/podniku, že účastníka kvôli pandémii neprijme a neposkytuje
ani online formu vyučovania či práce a pod.).
Zároveň Vás upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj situácie: obmedzenia na
hraniciach a podmienky vstuV rámci karanténnych opatrení je treba sledovať aktuálnu situáciu na stránke
ministerstva vnútra a ministerstva zahraničných vecí, ako aj https://korona.gov.sk/
Prijímajúce organizácie- firmy aj univerzity rozhodujú o prijatí individuálne.
Na mobilitu je potrebné sa prihlásiť klasickým spôsobom na VŠBM, dokumenty zasielajte elektronicky na
erasmus@vsbm.sk
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Zamestnanci VŠBM
VŠBM odporúča plánovať zamestnanecké mobility na celý AR 2020/2021 podľa situácie. Podporené
budú mobility v bezpečných regiónoch EÚ.

Incoming students
Persons entering the territory of the Slovak Republic dont need any test or quarantine, but we would
like to ask you about staying at hostel for 7 days at least befor semester begining. Coordinators can
send us nomination, but we prefer incoming students in summer semester.
Contact person: Ing. Jozefína Drotárová, PhD. erasmus@vsbm.sk +42155 727 43 23; +421910 902 151

Incoming teachers, staff
Coordinators can send us nomination, but we prefer incoming staff in summer semester.
Ing. Jozefína Drotárová, PhD. erasmus@vsbm.sk +42155 727 43 23; +421910 902 151
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