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Informácie pre sektor vysokoškolského vzdelávania v programe
Erasmus+ v súvislosti s koronavírusom a vyhlásením núdzového stavu
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si
dovoľuje informovať o nových opatreniach týkajúcich sa fungovania program Erasmus+ v
sektore vysokoškolského vzdelávania v súvislosti so zasadaniami Ústredného krízového štábu
SR a s mimoriadnym rokovaním vlády SR 15. marca 2020 týkajúceho sa šírenia ochorenia
CoVID-19.
Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb SR, patrí aj povinná 14-dňova karanténa pre
ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Vzhľadom na
aktuálnu situáciu sa rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní pomôcť návratu slovenských
občanov, ktorí sa chcú vrátiť, čo sa týka aj študentov, ktorí v súčasnosti absolvujú Erasmus+
mobilitu v zahraničí. Všetci slovenskí občania budú musieť po návrate povinne absolvovať
14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má aktuálne k dispozícii tri zariadenia
(Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly).
V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať
zastupiteľský úrad SR v danej krajine. Ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia
kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských
úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.
Národná agentúra žiada slovenské vysoké školy, aby bezodkladne zverejnili tieto informácie
na svojich webových stránkach a zároveň kontaktovali jednotlivcov, ktorých vysoké školy vyslali
na Erasmus+ mobilitu s informáciami o tejto situácii. Národná agentúra zároveň poskytne
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR kontakty na jednotlivé vysoké školy za
účelom identifikovania účastníkov mobilít a rýchlejšej komunikácie.

Dovoľujeme si rovnako upozorniť na aktualizované informácie týkajúce sa núdzového stavu
a vyzývame vysoké školy, aby tieto informácie priebežne aktualizovali na svojich webových
stránkach.
MV SR:

vyhlásenie núdzového stavu

ÚVZ SR:

opatrenia Hlavného hygienika SR
verejná vyhláška

MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk .
V prípade otázok môžete kontaktovať SAAIC - Národnú agentúru programu Erasmus+ pre
vzdelávanie a odbornú prípravu prostredníctvom e-mailu erasmusplus@saaic.sk .

