
Inklúzia účastníkov 
s nedostatkom príležitostí

22. jún 2022



„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.“

Finančná 
podpora pre 

inklúziu

Finančná 
podpora pre 

účastníka

Top-up = doplňujúci grant

(len študenti)

Reálne náklady = špeciálny 
grant

Finančná 
podpora pre 

inštitúciu

Podľa počtu účastníkov 

s reálnymi nákladmi

Prideľuje VŠ

Prideľuje NA



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 Ťažkosti so sociálnou adaptáciou: 

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

alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa

mladšie ako 15 rokov),

• prekážky súvisiace s diskrimináciou

• Top-up - Podľa situácie:

- čestné vyhlásenie

- právoplatné súdne rozhodnutie 

o porušení zákazu diskriminácie                                                                                                

Ostatné Rôzne typy bariér (napr. etnický pôvod, migranti a pod.) –

v závislosti od rozhodnutia VŠ

• Top-up - Podľa situácie:

- čestné vyhlásenie



Dokumenty:
➢ zmluva o poskytnutí grantu a jej prílohy – možné presuny do 100 % na 

podporu na inklúziu (aj pre účastníkov aj pre organizáciu)

➢ nová podstránka k inklúzii: 
https://www.erasmusplus.sk/inkluzia/#1655306802896-f26ac729-b08a

➢ aktualizácia metodického prístupu v najbližšej dobe

➢ prihláška na špeciálny grant 

➢ Schéma podpory pre účastníkov s nedostatkom príležitostí:

https://erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/mam-
projekt/2021/KA131/prehlad_moznosti_studentskych_grantov_2021.pdf

https://www.erasmusplus.sk/inkluzia/#1655306802896-f26ac729-b08a
https://erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/mam-projekt/2021/KA131/prehlad_moznosti_studentskych_grantov_2021.pdf




Sprevádzajúce osoby – novinka vo financovaní:

➢do 60 dní založené na jednotkových nákladoch pre mobilitu zamestnancov (cestovné 
náklady, individuálna podpora), 

➢po 60 dňoch na základe reálnych nákladov

➢ ak podpora na cestovné náklady nepokrýva aspoň 70 % skutočných cestovných 
nákladov sprevádzajúcej osoby, je možné uplatniť pravidlo mimoriadnych nákladov 
pre vysoké cestovné náklady (80 % z reálnych nákladov). 



OLS 
– online jazyková podpora

22. jún 2022



Od 1.júla 2022 sa menia poskytovatelia služby OLS:
• CLL Centres de Langues – koordinátor projektu, zodpovedný za obsah kurzov a 

hodnotení
• Consortium of European Service Network (ESN), Berlitz Language and Business Training

and Tremend – tvorcovia videí a voľného prístupu pre verejnosť, propagácia a sociálne 
siete

Technické zabezpečenie
• OLS bude na platforme EU Academy (https://academy.europa.eu/)
• Prepojené s BM – keďže zatiaľ nefunguje, bude zatiaľ OLS kontaktná osoba (Learning

Manager) vkladať emaily účastníkov v Exceli do OLS nástroja a tým sa vygeneruje 
pozvánka pre účastníka, potrebné mať EU login

https://academy.europa.eu/


Obsah

Časť pre účastníkov mobility (core area) a časť pre širokú verejnosť (open area),

• hodnotenia a kurzy (pre študentov i zamestnancov VŠ)

• interaktívne vzdelávacie prvky, zisťovanie úrovne jazyka,
individualizovaná cesta jazykového vzdelávania založená
na potrebách a záujmoch, diskusné fóra atď.

• „TASTERS AND TEASER“ pre širokú verejnosť, videá
ponúkajúce kultúrne a jazykové tipy, základne kurzy a
vzdelávacie materiály



Možnosti a povinnosti

• povinné úvodné hodnotenie v jazyku mobility pre študentov s dĺžkou mobility 14
dní a viac

• pre zamestnancov VŠ a študentov na krátkodobej mobilite do 14 dní je OLS
voliteľné

• účastník môže sledovať OLS kurz v hocijakom dostupnom jazyku (29 jazykov k
dispozícii) a môže si vybrať aj viac jazykov



Roadmap

Od 1 júla:
CORE AREA:
• návody a inštrukcie k používaniu OLS
• dostupné kurzy EN, ES, DE, FR, IT v úrovniach A1, A2, B1, B2
• hodnotenia dostupné vo všetkých 24 oficiálnych jazykov EÚ
• interaktívne cvičenia na slovnú zásobu a výslovnosť 

OPEN AREA:
• MOOCs pre 22 jazykov EÚ, rôzne témy, podcasty a webináre k výučbe jazyka

Ďalšie fázy: zavedenie ďalších jazykov, úrovní a 
zodpovedajúcich funkcií s cieľom pokryť všetkých 29 jazykov 
(EÚ + tretie krajiny pridružené k programu), budovanie 
komunít otvorených cudzím jazykom



Úlohy pre OLS kontaktnú osobu (Learning Manager)

➢ Do 30.6.2022 si stiahnuť štatistiky zo starého OLS na účely reportovania do 
záverečnej správy, po tomto dátumy všetky údaje v starom OLS zmiznú!!!

➢ Pripraviť si excel s emailmi účastníkov pre mobility začínajúce po 1.7.2022 a 
vložiť ich do platformy cez prístupový link, keď bude k dispozícii

➢ OLS prideliť oprávneným účastníkom čo najskôr po výberovom procese

➢ Motivovať študentov, aby čo možno v najväčšej miere využili OLS

➢ Monitorovať počty využitých licencií a uviesť ich v správach 



Dokumenty
• Zmluva o poskytnutí grantu – OLS pre všetky typy mobilít, aj 

virtuálne
• Príloha III
• Toolkit pre OLS 



Ďakujeme za 
pozornosť

erasmus@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk

