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Inklúzia osôb s nedostatkom príležitosti

„Osoba s nedostatkom príležitostí je potenciálny účastník, ktorému 

osobný, fyzický, duševný alebo zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa 

na projekte/akcii mobility bez dodatočnej finančnej alebo inej podpory.“

Prekážky:

Zdravotné postihnutie Hospodárske prekážky

Zdravotné problémy Geografické prekážky

Kultúrne rozdiely Prekážky v systéme vzdelávania

Sociálne prekážky atď.

Prekážky spojené s diskrimináciou



Skupina Popis Typ podpory Možnosti preukázania

Zdravotné 

postihnutie

• Za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej 

len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, 

ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

• Top-up a reálne 

náklady (ak 

nepostačuje top-

up)

- preukaz ŤZP 

Zdravotné 

problémy

• Za osobu so zdravotným problémom sa považuje

osoba s chronickým zdravotným ochorením alebo

psychiatrickým ochorením.

• Top-up - lekárska správa a/alebo rozhodnutie 

ÚPSVaR o priznaní peňažného príspevku 

a/alebo štatút študenta so ŠP

- správa z poradenského zariadenia

Hospodárske 

prekážky

• nízka životná úroveň, nízky príjem (napr. rodina 

v sociálnej núdzi)

• závislosť od systému sociálneho zabezpečenia (napr.

poberateľ sirotského dôchodku)

• Top-up - sociálne štipendium a/alebo

- potvrdenie ÚPSVaR o hmotnej núdzi 

Sociálne 

prekážky

• osamelý rodič s dieťaťom (t. j. osamelá žena

alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa),

• prekážky súvisiace s diskrimináciou

• Top-up - čestné vyhlásenie

Ostatné Rôzne typy bariér (napr. etnický pôvod, migranti 

a pod.) – v závislosti od rozhodnutia VŠ

• Top-up - čestné vyhlásenie



Finančná podpora pre inklúziu

Finančná podpora 
pre inklúziu

Finančná podpora 
pre účastníka

Top-up

(len študenti)

Reálne náklady

Finančná podpora 
pre inštitúciu

Podľa počtu 
účastníkov s 

reálnymi nákladmi

schvaľuje VŠ

schvaľuje NA



Top-up
= doplňujúca suma individuálnej podpory pre študentov
s nedostatkom príležitostí, paušál

Pri dlhodobej mobilite 250€/mes. 

Pri krátkodobej mobilite:   

+ účastníkom je možné udeliť podporu na cestovné náklady na základe 
vzdialenostných pásiem.

Pri fyzickej mobilite 5 – 14 dní Pri fyzickej mobilite 15 – 30 dní 

Jednorazový príspevok 100€ Jednorazový príspevok 150€



Príklady výpočtu grantu

1. Študent s nedostatkom príležitosti ide na dlhodobú mobilitu -
stáž do Nemecka na 2 mesiace. Celkový grant sa vypočíta: 
(2 x 670€ mesačná sadzba) + (2 x 250€ navýšenie) = 1840 €

2. Študent s nedostatkom príležitosti ide na 10 dní na 
krátkodobú mobilitu do Španielska. 
(10 x 70€ denná sadzba) + 100€ navýšenie = 800 €
+ je možné v KA131 udeliť podporu na cestovné náklady. V tom 
prípade 800 € + grant na cestu podľa vzdialenostných pásiem 



Reálne náklady = špeciálny grant

➢ pre účastníkov s ŤZP, prípravné návštevy a sprevádzajúce 
osoby

➢ na pokrytie dodatočných nákladov, ak top-up nepostačuje
➢ špeciálny grant sa musí vyúčtovať na základe reálnych 

nákladov
➢ žiadosť sa podáva prostredníctvom VŠ k termínu stanovenom 

v špeciálnej výzve, pri podávaní priebežnej správy a v 
odôvodnených prípadoch aj mimo týchto možností

➢ https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php
?sw=5

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=5


Príklady reálnych nákladov:

- príspevok na prepravu,
- príspevok na osobnú asistenciu alebo opatrovanie,
- náklady pre sprevádzajúcu osobu (cestovné náklady, 

ubytovanie), 
- materiálová podpora účastníkov – špeciálne didaktické 

pomôcky, špeciálne zdravotnícke potreby atď.



Finančná podpora pre inštitúciu
= pre inštitúciu na pokrytie nákladov súvisiacich s organizáciou
mobilít účastníkov, ktorým bol schválený špeciálny grant.

➢ 100€ za účastníka so špeciálnym grantom

Odporúčania na podporu inklúzie:
✓ dodržiavať zásady ECHE – zabezpečiť rovnaký a spravodlivý

prístup a príležitosti pre všetkých, propagácia možností
✓ podpora účastníkov zo znevýhodneného prostredia - zriadiť na

VŠ pozíciu „inclusion officera“,
✓ vytvárať príležitostí na mobilitu, ako sú tzv. mobilitné okná

integrované do učebných plánov, možnosť zmiešanej mobility
atď.



Výzva 2021

na špeciálne granty



Termín podávania žiadosti o grant: 15.10.2021
➢ Študent – vypisuje a podpisuje prihlášku a prikladá prílohy (kópia ŤZP + akceptačný list)
➢ Erasmus koordinátor:

1. skontroluje prihlášku a podpíše ju
2. vypíše žiadosť vysokej školy a dá ju podpísať štatutárovi
3. pošle prihlášku, prílohy a žiadosť na erasmus@saaic.sk

➢ NA dokumenty spracuje, pošle na schválenie Výberovej komisii a zašle dodatok vysokej 
škole a následne aj financie

➢ špeciálny grant je potrebné vyúčtovať na základe reálnych nákladov

+ Článok I.17 Zmluva o poskytnutí grantu - možný presun finančných prostriedkov na reálne 
náklady



Upozornenia

➢ VŠ musí zabezpečiť, aby v prípade kombinácie top-upu
a reálnych nákladov nedošlo k dvojitému financovaniu  -
tzn. aby nedochádzalo k prekrývaniu financovaniu tých 
istých výdavkov

➢ účastníci s poruchami diétneho stravovania (diabetes, 
celiakia) o tento typ špeciálneho grantu nežiadajú, ich 
výdavky pokrýva top-up



Ďakujeme

za pozornosť!
erasmus@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk

