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Programové krajiny Erasmus+ 

Belgicko
Bulharsko
Cyprus 
Česko
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holansko
Chorvátsko
Írsko
Litva 
Lotyšsko

 

Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumusko
Slovinsko
Španielsko 
Švédsko
Taliansko

Členské štáty EU

+

Island
Lichtenštajnsko
Nórsko
Severné Macedónsko
Srbsko
Turecko

Nečlenské štáty EU



Erasmus+ pracovná stáž 

Základné predpoklady

• Riadne zapísaný študent STU
• Úspešný absolvent (stáž sa musí realizovať do 

jedného roka od ukončenia štúdia)

Študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom 
mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility v krajine, kde má 
trvalý pobyt.



Erasmus+ pracovná stáž

Dĺžka stáže
• minimálne 2 mesiace – maximálne 12 mesiacov. 

Financované max. 4 mesiace pobytu.

Pre doktorandov možnosť vycestovať na krátkodobú 
mobilitu 5 – 30 dní. Financovaných max. 9 dní pobytu a 1 
deň cesty. 

Obdobie stáže
• Počas celého akademického roka/letných prázdnin

Možnosť písania záverečnej práce



Kde je možné realizovať stáž?
• Podniky
• Školiace centrá
• Výskumné centrá
• Vysokoškolské inštitúcie 

Kde nie je možné realizovať stáž?
• Európske inštitúcie a iné orgány vrátane európskych agentúr
• Organizácie, ktoré riadia európske programy
• Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z ktorého 

študent pochádza 



Kde nájsť vhodnú stáž? 

• Priamo kontaktovať zahraničnú inštitúciu 
• Ponuky stáží na fakulte

• Databázy stáží:
http://www.erasmusintern.org 
http://www.praxisnetwork.eu/ 
https://www.trainingexperience.org/ 
http://globalplacement.com/  

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovni
kov/ponuka-pracovnych-stazi.html?page_id=8997

http://www.erasmusintern.org/
http://www.praxisnetwork.eu/
https://www.trainingexperience.org/
http://globalplacement.com/
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/ponuka-pracovnych-stazi.html?page_id=8997
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/ponuka-pracovnych-stazi.html?page_id=8997


Erasmus+ pracovná stáž

Prihláška

• termín podávania prihlášok je od 15.4. do 15.5. 2022. 
Prihlášku je možné zaslať emailom na 
international@stuba.sk.

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnik
ov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455 

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455


Dokumenty pred vycestovaním na stáž (1/2)

• Prihláška
• Learning Agreement for Traineeship
• Akceptačný list 
• Kópia Európskeho zdravotného preukazu 
• Kópia komerčného poistenia (napr. ERAPO)
• Tlačivo o osobnom účte študenta
• Tlačivo s údajmi o kontaktnej osobe/osobách v 
prípade núdze 

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/ko
pia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455 

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455


Dokumenty pred vycestovaním na stáž (2/2)

• Dodanie dokumentov aspoň 2 týždne pred 
plánovaným vycestovaním na stáž

• Dokumenty poslať na international@stuba.sk

Vytvorenie Erasmus+ zmluvy o poskytnutí finančnej 
podpory na stáž 
• ÚMV: pošle študentovi zmluvu emailom v pdf formáte 
• Študent: vytlačí si 3 kópie zmluvy, podpíše ich, pošle 

poštou na ÚMV STU (Vazovova 5)
• Prorektor: podpis zmluvy, 1 kópia naspäť študentovi

mailto:international@stuba.sk


Dokumenty počas stáže

• Potvrdenie o trvaní mobility (Confirmation of Traineeship 
Period) – študent si nechá potvrdiť prvú časť dokumentu 
Confirmation of the commencement pošle na 
international@stuba.sk

• OLS online jazykový test – študent absolvuje test 
(pozvánka príde študentovi na email) 

• Žiadosť o predĺženie stáže – v prípade záujmu o predĺženie

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-prac
ovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page
_id=13455 

mailto:international@stuba.sk
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455


1. časť (80%) Erasmus+ grantu

• Po dodaní Potvrdenia o trvaní mobility (1.
časť) a vyplnení OLS jazykového testu

• 80% z celkovej sumy grantu (uvedenej v 
Erasmus+ Zmluve o finančnej podpore) 



Mesačné sadzby grantov na stáž
Cieľová krajina Mesačná sadzba

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, 
Luxembursko, Švédsko, Spojené 

kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko 

670 EUR

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, 
Francúzsko, Taliansko, Grécko, 

Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, 
Portugalsko 

670 EUR

Bulharsko, Chorvátsko, Česká 
republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, 
Poľsko, Rumunsko, Severné 

Macedónsko, Turecko, Srbsko 

620 EUR

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na 
individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na 
cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: sadzba 70 EUR/deň.



Navýšenie grantu

Navýšenie z dôvodu zeleného 
cestovania (vlak, autobus, bicykel, 
....)

Jednorazovo 50 €

Dni navyše na cestovanie (v 
prípade zeleného cestovania)

Navýšenie individuálnej podpory o 
príslušný počet dní

Študenti s nedostatkom 
príležitostí
• Študent je osamelým rodičom
• Študent pochádza z rodiny s 

nízkymi príjmami

Dlhodobá 
mobilita

Krátkodobá 
mobilita

250€/mesiac 100€/mesiac

Podpora pre študentov so 
špecifickými potrebami 

Podpora pre študentov s ťažkým 
zdravotným postihnutím (ŤZP)



Po ukončení stáže

• Potvrdenie o trvaní mobility (Confirmation of Traineeship 
Period) – študent si nechá potvrdiť druhú časť dokumentu 
Confirmation of the termination

• Traineeship Certificate 

• Vyplnenie Erasmus+ reportu (pozvánka príde na email 
automaticky)

• Vyplnenie OLS záverečného jazykového testu (pozvánka 
príde na email automaticky)

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovniko
v/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455 

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov/kopia-erasmus-pracovna-staz/dokumenty.html?page_id=13455


• Po dodaní Potvrdenia o trvaní mobility (2. časť), 
Traineeship Certificate, vyplnení Erasmus+ 
reportu a záverečného OLS jazykového testu

• 20% z celkovej sumy grantu (uvedenej v Erasmus+ 
Zmluve o finančnej podpore) 

2. časť (20%) Erasmus+ grantu



Ďakujem za pozornosť 



Útvar 
medzinárodných 
vzťahov

stu.international

www.stuba.sk

STU.International

international@stuba.sk

https://www.facebook.com/pg/STU.International/posts/
https://www.instagram.com/stu.international/
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov.html?page_id=4285
mailto:international@stuba.sk

