
Inklúzia účastníkov 
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„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.“
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Dotazník k inklúzii (odpovedalo 24 VŠ):

1. Koľko účastníkov s nedostatkom príležitostí ste vyslali doteraz (výzva 2021)?
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2. Registrujete v svojom okolí skupiny študentov, ktoré by mohli patriť 
k účastníkom s nedostatkom príležitostí, ale metodický prístup k 
skupinám s nedostatkom príležitostí ich nezahŕňa?

- NIE – 100% respondentov dotazníka

- Iné skupiny v programových krajinách (iná podpora):
- pracujúci študenti
- externí študenti
- študenti z etnických menšín, LGBTQI+
- „first – generation“ študenti 
- prekážky spojené so systémami vzdelávania
- študenti špecifických odborov
- profesionálni športovci
- študenti zo vzdialených oblastí, vidieckych oblastí 

https://www.erasmusplus.sk/wp-content/uploads/2019/09/Skupiny-s-nedostatkom-prilezitosti_metodika-_Verzia3.pdf


3. S akými problémami sa stretávate pri identifikácii účastníkov s 
nedostatkom príležitostí?

• vágna definícia účastníkov s nedostatkom príležitosti
• zábrany upozorniť na svoje problémy pred administráciou mobility (prevažne hospodárske 

prekážky a zdravotné problémy)
• zvýšená administratívna zaťaženosť  
• potvrdenia od lekárov sú odborné a máme problém určiť, či má študent nárok na top-up / 

účastníci majúci zdravotné problémy nemajú k dispozícii  lekárske správy o chronickom  
ochorení 

• hlásia sa študenti, že sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale nie sú oprávnení 
poberať grant

• náročné získanie podpornej dokumentácie od študentov
• málo informácií o prijímaní študentov s nedostatkom príležitosti v rámci KA171
• zneužívanie systému – rôzne lekárske správy



4. Má Vaša inštitúcia stratégiu inklúzie alebo smernicu 
/interný predpis riešiaci inklúziu v rámci programu 
Erasmus+ i mimo neho?

➢ Áno – 13 VŠ
➢ Nie – 11 VŠ



5. Má Vaša inštitúcia uvedené možnosti podpory pre 
účastníkov s nedostatkom príležitostí na webovej stránke 
školy?

➢ Áno – 17 VŠ
➢ Nie – 3 VŠ
➢ Zatiaľ nie, ale plánujeme – 4 VŠ



6. Má Vaša inštitúcia povereného zamestnanca, ktorý sa 
venuje inklúzii (inclusion officer)?

➢ Áno, máme – 10 VŠ
➢ Nie – 6 VŠ
➢ Plánujeme – 3 VŠ
➢ Venuje sa tomu iné oddelenie – 5 VŠ



7. Akú podporu poskytujete prichádzajúcim a odchádzajúcim 
študentom s nedostatkom príležitostí?

• Asistenčné technológie a kompenzačné pomôcky v špeciálnej študovni (napr. skenery, 

skenovacie perá, skenovaciu myš, rôzne zväčšovacie zariadenia, elektronické lupy, špeciálne 

klávesnice, myši, diktovacie zariadenie alebo ďalšie zaujímavé, moderné softvéry)

• Oddychová zóna 

• Zapisovateľský servis 

• Bezbariérové internátne ubytovanie 

• Buddy servis, mentoring

• Psychologická pomoc

• Špeciálne centrum pre študentov so špecifickými potrebami
• Zľavy z ceny ubytovania, fakultné štipendiá 
• Poradenstvo
• Pomoc pri hľadaní ubytovania



8. Na akom postupe ste sa dohodli s partnermi v projektoch KA171 v prípade účasti 

mobility účastníkov s nedostatkom príležitosti? (Popíšte, ako prebehne identifikácia 

účastníkov a ich podpora, či sa plánujete podeliť s partnerskou inštitúciou o OM, 

atď.)
- veľa VŠ neeviduje prichádzajúcich účastníkov s nedostatkom príležitosti

- plán je podeliť sa o OM s partnerskou inštitúciou – 4 VŠ

- každý prípad budeme riešiť individuálne pomocou kontaktných osôb a oddelení zahr.vzťahov

- konzultácia s partnerskou inštitúciou v zahraničí

- aktuálne prebiehajú stále rozhovory s partnerskými inštitúciami a hľadá sa spôsob 

zdokumentovania a podklady na doloženie statusu účastníka s nedostatkom príležitostí.

- partnerským univerzitám sa poskytuje rozsiahly komplex podpory pri nábore študentov so 

zníženými príležitosťami, osobitne sa orientujeme na študentov z komunít pôvodného 

obyvateľstva, limitujúcich sociálnych a ekonomických podmienok.



9. Vaše akékoľvek ďalšie postrehy k tejto problematike
➢ do našej novej stratégie internacionalizácie plánujeme tému inklúzie a hlbšie 

zahrnúť.
➢ pomoc študentom z Ukrajiny – link na webovej stránke
➢ nedostatok informácií a návodov na danú problematiku
➢ v prípade chronických ochorení by sa mohlo jasne špecifikovať, komu sa bude 

poskytovať top -up a neponechať to na univerzity
➢ aj študenti cestujúci do krajín s vysokými životnými nákladmi sa dostávajú do 

nevýhodnej situácie, pretože aktuálna výška grantov do Nórska, Švédska a pod. nie 
je dostatočná. 



Dokumenty z NA:
➢ 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

➢ prihláška na špeciálny grant 

➢ podcasty aj k inklúzii: https://www.erasmusplus.sk/erasmus-inspiracie/

➢ 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://www.erasmusplus.sk/erasmus-inspiracie/
https://erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/mam-projekt/2021/KA131/prehlad_moznosti_studentskych_grantov_2021.pdf


Iné:

➢ Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní: 
https://www.minedu.sk/strategia-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-
a-vzdelavani/

➢ Projekt SIEM: https://siem-project.eu/

➢ www.inclusivemobility.eu

➢ Projekt Inclusion Europe (https://www.inclusion-europe.eu/)

https://www.minedu.sk/strategia-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani/
https://siem-project.eu/
http://www.inclusivemobility.eu/
https://www.inclusion-europe.eu/


Ďakujeme za 
pozornosť

erasmus@saaic.sk
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