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NAVÝŠENIA K ZÁKLADNÉMU Erasmus+ GRANTU  

 

Účastník Erasmus+ mobility má nárok na nasledovné navýšenia a-e. Navýšenia v písm. 
c až e nie je možné kombinovať, účastník môže dostať iba jedno z týchto navýšení. 

 

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, 
 iný typ diaľkovej hromadnej dopravy okrem leteckej dopravy 

a osobnej automobilovej dopravy. 
 

Navýšenie bude pridelené na základe doloženia čestného vyhlásenia 
minimálne mesiac pred mobilitou a doloženia cestovných dokladov po 
ukončení mobility. V prípade, ak študent po ukončení mobility nepredloží 
cestovné doklady, je povinný sumu navýšenia vrátiť STU. 

 

 

b. podpora na prekonanie hospodárskych a sociálnych prekážok: toto 
navýšenie bude študentovi priznané v nasledovných prípadoch: 
1. študent je poberateľ sociálneho štipendia. Študent musí doložiť 

rozhodnutie o pridelení sociálneho štipendia v danom akademickom 
roku.  

2. študent je osamelým rodičom. Študent musí doložiť rodný list dieťaťa 
a čestné vyhlásenie, že je osamelým rodičom najneskôr mesiac 
pred vycestovaním na mobilitu. 

3. 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; alebo potvrdenie príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, že aspoň jeden rodič je dlhodobo 
nezamestnaný najneskôr mesiac pred vycestovaním na mobilitu. 

4. študent je migrantom alebo utečencom a zároveň patrí do rodiny 
s nízkymi príjmami. Študent musí doložiť dokument preukazujúci 
udelenie azylu na území Slovenskej republiky podľa osobitného 
predpisu; alebo dokument preukazujúci poskytnutie doplnkovej 
ochrany na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu6; 
alebo iný doklad preukazujúci túto skutočnosť podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Zároveň musí doložiť niektorý 
z dokumentov potvrdzujúcich status študenta z rodiny s nízkymi 
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príjmami podľa bodu 3 najneskôr mesiac pred vycestovaním 
na mobilitu.  

5. 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. 

d. podpora pre študentov so špecifickými potrebami: Za študenta so špecifickým 
potrebami sa považuje 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 predloženia rozhodnutia dekana príslušnej fakulty o 
zaradení medzi študentov so špecifickými potrebami vydaného 
v akademickom roku v ktorom študent žiada o vycestovanie na mobilitu, a to 
najneskôr mesiac pred vycestovaním na mobilitu. 

e. podpora pre študentov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP): Za osobu 
s ťažkým zdravotným postihnutím 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. 
 
 

Pre viac informácií kontaktujte zamestnancov Útvaru medzinárodných vzťahov na emailovej adrese 

international@stuba.sk. 


