
Stáž 
A. Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na dlhodobé mobility a 
príspevky na navýšenie: 

Cieľová krajina Sadzba/mesiac štúdium 
Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, 
Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Belgicko, 
Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, 
Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, 
Španielsko, Taliansko 

670 

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, 
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné 
Macedónsko, Srbsko, Turecko 

620 

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na príspevok nad úroveň základnej sadzby 
vo výške 250 €/mesiac. 

Študenti sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok 
vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu individuálnej podpory a v prípade potreby maximálne štyri 
dni dodatočnej individuálnej podpory na úhradu precestovaných dní. 
 

B. Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na krátkodobé mobility a 
príspevky na navýšenie 

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej 
mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: 

Cieľová krajina 1. – 14. deň 15. – 30. deň 

Sadzba/deň Sadzba/deň 

Všetky programové krajiny 70 50 
Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň 
základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 - 14 dní a 150 € pri fyzickej 
mobilite v trvaní 15 - 30 dní. 

Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je 
pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program: 

Cestovné vzdialenosť V prípade štandardného 
cestovania  

V prípade zeleného cestovania 

Od 10 do 99 km: 23 EUR na účastníka   

Od 100 do 499 km 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka 

Od 500 do 1 999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka 

Od 2 000 do 2 999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka 
Od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka 

Od 4 000 do 7 999 km: 820 EUR na účastníka   
8 000 km alebo viac: 1 500 EUR na účastníka   

 



Ostatní účastníci nemajú nárok na podporu na cestovné náklady. 
 

 

 Typy podpory pre študentov s nedostatkom príležitostí: 

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 %. 

Navýšenie 
grantu (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. 

Navýšenie 
grantu (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, dávky v nezamestnanosti) 

Navýšenie 
grantu (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 

Navýšenie 
grantu (top-
up) 

Podľa situácie: - čestné 
vyhlásenie 

Ostatné 
Rôzne typy bariér (napr. etnický pôvod, 
migranti a pod.) – v závislosti od 
rozhodnutia VŠ 

Navýšenie 
grantu (top-
up) 

Podľa situácie: - čestné 
vyhlásenie 

 

 

Študentské mobility do Spojeného kráľovstva 
 
o dostupné iba pre dlhodobé stáže 
o obdobie realizácie mobilít: do 31.5.2023  
o výška grantu: 720 eur/mesiac 

 


