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Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu  
Akademický rok 2019/2020 

 
Dodatok č.1 ku zmluve:   SM-58/2019/20 

 
 
1. Názov inštitúcie: Technická univerzita v Košiciach 
Letná 9, 04200 Košice  
IČO : 00 397 610  
 
ďalej len "inštitúcia ", ktorú zastupuje rektor -  Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,   
osoba poverená konať v jeho mene:  Monika Gaálová 
                                     Telefón/fax: +421 55 602 2114 
                                     e- mail:   monika.gaalova@tuke.sk 
  
 

2. Meno a priezvisko študenta: Bianca Andrašková 

Dátum narodenia:      Štátna príslušnosť:  
Adresa:  
Telefón:       E-mail:  
Pohlavie:                    Akademický rok:  
Stupeň vzdelávania:  
Predmet:   Kód:  
Počet ukončených ročníkov vysokoškolského vzdelávania: 
 
Študent s:    finančnou podporou zo zdrojov EÚ -  Erasmus+  

     nulovým grantom  
 finančnou podporou zo zdrojov EÚ - Erasmus+ kombinovanou 

s obdobím s nulovým grantom  
Finančná podpora zahŕňa:  podporu pre študenta so špeciálnymi potrebami  
    finančnú podporu pre študenta poberajúceho sociálne štipendium    
 
 
3. Bankový účet, na ktorý bude poukázaná finančná podpora:   
Držiteľ bankového účtu (ak je iný, ako študent):  
Názov banky:  
BIC/SWIFT číslo:    Účet/IBAN číslo: 
 
 
4. Predmet zmluvy 
 
Predmetom tohto dodatku je vyplatenie finančných prostriedkov Európskej únie (ďalej len „granty“), ktoré boli 
študentovi vyčlenené v rámci programu Erasmus+ na pokrytie pobytových nákladov, podprogramu ERASMUS+   
- mobilita študentov za účelom štúdia.  
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5. Predmet dodatku 
 
Predmetom tohto dodatku je záväzok inštitúcie poskytnúť študentovi finančné prostriedky Európskeho 
spoločenstva a MVVaŠ SR (ďalej len „granty“) na predlžené obdobie študijného pobytu, ktoré boli vyčlenené v rámci 
programu ERASMUS+ mobilita študentov za účelom štúdia a ktoré spravuje.  
 
6. Platnosť dodatku 
 
S výnimkou predčasného ukončenia tento dodatok nadobudne platnosť po jeho podpísaní oboma zmluvnými 
stranami a jeho platnosť končí ukončením študijného pobytu v zahraničí, najneskôr však  31.5.2021.   
Dodatok sa nepodpisuje bez uzavretia hlavnej zmluvy a všetky jej ustanovenia sa vzťahujú aj na tento dodatok. 
 
7. Predĺženie študijného pobytu v zahraničí     
 
Študent sa zaväzuje absolvovať študijný pobyt v zahraničí v období 
    

Pôvodná dĺžka pobytu  

Od: 16.09.2019 Do: 06.02.2020 

Pridelený  pobytový grant na 4 mesiace a 21 dní: 2209 EUR z toho vyplatených 80 % tj. 1767 EUR 
 

Predĺženie mobility 

Od: 07.02.2020 
 

Do: 30.06.2020 

 
Nárok na celkový grant na 9 mesiacov a 15 dní vo výške: 4465 EUR.  
 
Navýšenie grantu za predĺžené obdobie 2256 EUR.  
Z tejto sumy sa vyplatí 80% tj. 1804 EUR po nadobudnutí platnosti tohto dodatku  
a 20% z celkového grantu tj. 894 EUR po ukončení mobility a po doručení požadovaných dokumentov. 
 
Grant na 1 mesiac vo výške 470 EUR pre krajinu Česká republika. 
 
Plný oficiálny názov prijímajúcej inštitúcie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Erasmus identifikačný kód prijímajúcej inštitúcie: CZ ZLIN01 
 

 
8. Výška doplatku v EUR: 2256 EUR; slovom: dvetisícdvestopäťdesiatšesť eur. 
  
9. Platobné podmienky 
 
Inštitúcia je povinná vyplatiť študentovi finančné prostriedky, v prípade, že ich už obdržala z Národnej agentúry 
programu Erasmus+. Platba bude vyplatená študentovi nasledovným spôsobom: po podpísaní a doručení tohto 
dodatku na účet študenta uvedený v bode 3. tohto dokumentu. 
 
10. Záverečné ustanovenia 
 
Všetky ustanovenia hlavnej zmluvy sa vzťahujú na tento dodatok. 
 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana. 
 
V Košiciach dňa  30.01.2020 

 
Študent       V zastúpení vysielajúcej inštitúcie 

 
 
.………………………………….    .…………………………………. 


