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NAVÝŠENIA K ZÁKLADNÉMU ERASMUS+ GRANTU 

Účastník mobility má nárok na nasledovné navýšenie : 

A. Zelené cestovanie: Zeleným cestovaním sa rozumie využitie ekologických dopravných 

prostriedkov. Študent alebo absolvent môže tento grant získať jednorazovo pri využití 

nasledujúcich typov dopravných prostriedkov:  

• vlak,  

• autobus,  

• bicykel,  

• zdieľané auto (min. 2 študenti)  

• iný typ diaľkovej hromadnej dopravy (okrem leteckej a lodnej prepravy)  

Navýšenie bude pridelené na základe doloženia čestného vyhlásenia minimálne 7 pracovných dní pred 

podpisom finančnej zmluvy s uvedením konkrétnej formy dopravy. Po začatí a ukončení mobility je 

účastník mobility doložiť všetky doklady o použitom druhu cestovania, pričom dátumy na dokladoch musia 

korešpondovať s dátumami začiatku a konca mobility. V prípade, ak študent po ukončení mobility 

nepredloží cestovné doklady, výška doplatku zo zúčtovania poskytnutého grantu bude znížená 

o poskytnutý jednorazový príspevok 50 Eur a prípadne individuálnu podporu, ktorá mu bola na cestu 

poskytnutá. 

Výška navýšenia ku grantu: 50 EUR jednorazovo 

Individuálna podpora: pri využití zelenej formy prepravy je možné poskytnúť účastníkovi dlhodobej 

mobility v rámci individuálnej podpory  dodatočné hradené dni na cestu a to nasledovne: 

a) 1 deň v prípade, že doba cestovania tam a späť presahuje časový úsek nad 16 hodín podľa druhu 

dopravy a najrýchlejšej trasy cez google.com/maps, alebo cestovania podľa reality; 

b) 2 dni v prípade, že doba cestovania tam a späť presahuje časový úsek nad 24 hodín podľa druhu 

dopravy a najrýchlejšej trasy cez google.com/maps, alebo cestovania podľa reality; 

c) Ak doba cestovania tam a späť presahuje časový úsek nad 32 hodín podľa druhu dopravy 

a najrýchlejšej trasy cez google.com/maps, alebo cestovania podľa reality – je na individuálnom 

posúdení Inštitucionálneho koordinátora programu Erasmus+.  
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B. Podpora študentov s nedostatkom príležitostí: navýšenie bude študentovi priznané v 

nasledovných prípadoch: 

 

1. Hospodárske prekážky:  

• študent je poberateľ sociálneho štipendia. Študent musí doložiť rozhodnutie o pridelení 

sociálneho štipendia v danom akademickom roku.  

• študent pochádza z rodiny s nízkymi príjmami. Študent musí doložiť potvrdenie o poberaní 

dávky v hmotnej núdzi aspoň za jeden mesiac v období posledných 12 mesiacov pred 

vycestovaním na mobilitu aspoň za jedného rodiča. 

2. Sociálne prekážky: 

• študent je osamelým rodičom (t.j. osamelá žena alebo muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie 

ako 15 rokov). Študent musí doložiť rodný list dieťaťa a čestné vyhlásenie, že je osamelým 

rodičom najneskôr mesiac pred vycestovaním na mobilitu.  

3. Študenti s ťažkým zdravotným postihnutím:  

• za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera 

funkčnej poruchy je najmenej 50%. Navýšenie bude študentovi priznané po doložení 

preukazu ŤZP najneskôr mesiac pred vycestovaním na mobilitu. 

4. Študenti so zdravotnými problémami:  

• za študenta so zdravotnými problémami sa považuje študent s chronickým zdravotným 

ochorením alebo psychiatrickým ochorením (študent so zmyslovým postihnutím, 

postihnutím horných alebo dolných končatín, chronickým ochorením, zdravotným 

oslabením, psychickým ochorením, autizmom alebo ďalšími vývinovými poruchami a 

/alebo poruchami učenia. Toto navýšenie bude študentovi priznané na základe  

rozhodnutia dekana príslušnej fakulty o zaradení medzi študentov so špecifickými 

potrebami vydaného na začiatku štúdia a evidencie v AIS v akademickom roku, v ktorom 

študent žiada o vycestovanie na mobilitu, a to spolu  s dokladmi k finančnej zmluve. 

Študent doloží lekársku správu a/alebo rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní peňažného 

príspevku alebo štatút študenta so špecifickými potrebami a/alebo správu z poradenského 

zariadenia.  

O podporu môžu požiadať účastníci, ktorých zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa mobility 

bez dodatočnej finančnej podpory 

 

5. Ostatné : 

• študent je migrantom alebo utečencom. Študent musí doložiť príslušný dokument 

preukazujúci daný status na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu; alebo 

dokument preukazujúci poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky 
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podľa osobitného predpisu; alebo iný doklad preukazujúci túto skutočnosť podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

• študent s iným znevýhodnením alebo s nižším počtom príležitostí. Študent musí doložiť písomné 

odôvodnenie situácie a čestné vyhlásenie najneskôr mesiac pred vycestovaním na mobilitu. 

Tieto prípady budú posudzované jednotlivo na základe faktov uvedených v odôvodnení. 

 

Výška navýšenia ku grantu: 250EUR/mesiac pri dlhodobej mobilite, 100/150 Eur jednorazovo pri 

krátkodobej mobilite. 

V prípade otázok prosím kontaktujte zamestnancov Úseku medzinárodných  vzťahov na  e-mailovej adrese: 

erasmus@aku.sk. 


