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Článok 1
Úvodné ustanovenie
Vydáva sa Dodatok č. 1 k Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa Smernica č. 4/2019 o mobilitách
Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „smernica o mobilitách“),
schválená dňa 9. septembra 2019, číslo spisu: REK/22/2019/109-SR, číslo záznamu: 42/2019.
Článok 2
1. Článok 6 smernice o mobilitách znie:
„Článok 6
Finančné nároky zamestnanca súvisiace so zahraničnou pracovnou cestou – mobilitou
1) Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu – mobilitu patrí:
 príspevok na cestu podľa pravidiel projektu,
 finančná podpora na dni aktivity podľa pravidiel projektu.
2) Zamestnancovi na dobu trvania mobility prináleží náhrada za preukázané potrebné
vedľajšie výdavky v prípade, že ide o schválené vedľajšie výdavky v zmysle podmienok
programu Erasmus+ („špeciálny grant“).
3) Zamestnanec musí mať na dobu trvania mobility uzavreté poistenie v zmysle podmienok
jeho Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.“
2. V Článku 6 smernice o mobilitách sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. Zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu – mobilitu má nárok na preplatenie
nákladov súvisiacich s testovaním na COVID-19, pokiaľ to tak vyžaduje nariadenie vlády
SR, alebo usmernenie krízového štábu univerzity, alebo usmernenie krízového štábu fakulty,
ku ktorej prináleží, alebo usmernenie prijímajúcej inštitúcie alebo usmernenie prijímajúcej
krajiny. Preplatenie nákladov sa realizuje na základe predloženej žiadosti do inštitucionálnej
kancelárie mobilít, ktorej prílohu tvorí faktúra, alebo iný daňový doklad viažuci sa na
testovanie COVID-19 v súvislosti s vycestovaním na zahraničnú pracovnú cestu – mobilitu.“

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 5.10.2020.
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