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Výzva 2020 

Európska komisia zverejnila 5. 11. 2019  Výzvu na 
predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+ na 
rok 2020 EAC/A02/2019 pre nové projekty nadnárodnej 
spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a aktivity 
mládeže a športu. 

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže 
podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v 
oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a 
športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí požiadať 
o grant na mobilitu mladých ľudí alebo pracovníkov s 
mládežou, alebo sa zapojiť do strategických partnerstiev v 
oblasti mládeže. 
 
Staňte sa hodnotiteľom projektov programu Erasmus+! 
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje Výzvu na výber 
externých hodnotiteľov na odborné hodnotenie projektov 
v rámci programu Erasmus+. Výzvu nájdete na našich 
webstránkach. 

 

https://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2019/Vyzva%202019.pdf
https://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2019/Vyzva%202019.pdf
https://www.erasmusplus.sk/uploads/aktuality/vyzva_na_externych_hodnotitelov_5933.pdf


 

 

 

Informačná kampaň a inštruktážne semináre k Výzve 2020 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci 
s Iuventou - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu spustili v októbri 
2019 spoločnú informačnú kampaň programu Erasmus+ v  troch slovenských mestách: v  Košiciach, v 
Banskej Bystrici a v Bratislave, ktorých sa zúčastnilo vyše 350 účastníkov. SAAIC - Národná agentúra 
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu následne organizovala aj inštruktážne 
semináre  začiatkom decembra 2019 v mestách Košice, Zvolen a Bratislava, k podávaniu prihlášok v 
Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Semináre boli určené pre organizácie, ktoré 
plánujú podať prihlášku na mobilitné projekty k termínu 5. február 2020 v sektore školského 
vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých.  

 
V rámci informačnej kampane k Výzve 2020 sa konal v Bratislave dňa 12. novembra 2019 informačný 
seminár pre vysoké školy zameraný na strategické partnerstvá a centralizované akcie, spoluprácu s 
partnerskými krajinami a Európskymi univerzitami. Podujatie bolo organizované v spolupráci so SLORD 
– Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli, Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a Slovenskou 
rektorskou konferenciou. Viac informácií sa dočítate v tlačovej správe z podujatia a nižšie, v sekcii 
Vysoké.školy.  

 
V inštruktážnych seminároch bude SAAIC  pokračovať aj začiatkom nového roka 21. januára  
v Košiciach,  22. januára v Trenčíne  a 24. januára v Bratislave. Tieto inštruktážne semináre budú 
zamerané na podávanie prihlášok v rámci Kľúčovej akcii 2 – Strategické partnerstvá v programe 
Erasmus+. Všetky doplňujúce informácie nájdete v pozvánke zverejnenej na oficiálnej stránke národnej 
agentúry  www.erasmusplus.sk. 

 

https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2019/TS_europske_univerzity.pdf
https://www.erasmusplus.sk/seminare/2019/Pozvanka_KA2_2020.pdf
http://www.erasmusplus.sk/


 

 
 

 

Školské vzdelávanie 
Konferencia eTwinning 

Dňa 14. novembra sa v priestoroch Strednej odbornej školy 
pedagogickej v Leviciach konala národná konferencia 
eTwinning pre vedúcich pracovníkov materských, základných a 
stredných škôl s názvom „Demokracia v školstve“, na ktorej 
národná agentúra Erasmus+ prezentovala možnosti zapojenia 
sa škôl do programu. Synergiu medzi programom Erasmus+ a 
eTwinningom predstavili aj skúsení realizátori projektov 
Erasmus+, ktorí sú zároveň aj ambasádormi eTwinningu: 
Zuzana Mészárosová z Obchodnej akadémie v Leviciach a 

Zuzana Peternai z Gymnázia P. Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch. 

Prezentácie sú zverejnené na stránke www.etwinning.sk. 
 

Možnosti programu Erasmus+ pre školy 

V aktualizovanej brožúrke Erasmus+ pre školy zverejnenej na webovej 
stránke národnej agentúry, nájdu zástupcovia škôl možnosti zapojenia sa 
do programu v rámci akcií KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov aj KA2 
– Strategické partnerstvá. 

Na akciu KA229 – Školské výmenné partnerstvá bude aj v roku 2020 
vyhradených 70 % z celkového rozpočtu pre KA2 – Strategické partnerstvá 
v sektore školského vzdelávania. 

Národná agentúra zorganizuje aj osobitný seminár zameraný na prípravu 
projektov KA229 – Školské výmenné partnerstvá, a to 22. januára 2020 
v Trenčíne. Viac informácií sa dočítate v pozvánke, záujemcovia o Školské 
výmenné partnerstvá sa však môžu zúčastniť aj na seminároch v Košiciach 
alebo v  Bratislave. 

 

Predodjazdový seminár žiakov 

Dňa 24. 9. 2019 sa v SAAIC konal predodjazdový seminár pre 
účastníkov dlhodobej mobility žiakov z projektov „Školské 
výmenné partnerstvá“. Seminára sa zúčastnili žiaci a učitelia zo 
škôl v Banskej Bystrici (Stredná priemyselná škola Jozefa 
Murgaša), Nových Zámkoch (Gymnázia P. Pázmáňa s VJM) a 
Žiline (Gymnázium bilingválne). Žiaci absolvujú 2-3 mesačné 
vzdelávacie pobyty na partnerských školách v Českej republike, 
Fínsku a Španielsku. Program seminára bol zameraný na 
kultúrne a psychologické aspekty dlhodobého pobytu 

v zahraničí a zručnosti potrebné pre úspešné absolvovanie mobility. Pre učiteľov bol pripravený 
oddelený program pozostávajúci z priblíženia úloh a povinností vysielajúcej školy, administratívnych 
náležitostí, krízového riadenia, ako aj zdieľania skúseností z realizácie školských 
mobilitných_projektov. 

https://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/811-aj-tento-rok-sme-pre-vas-pripravili-konferenciu-pre-vedenie-skol
https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/erasmus__pre_skoly_6782.pdf
https://www.erasmusplus.sk/seminare/2019/Pozvanka_KA229_2020.pdf
https://www.erasmusplus.sk/seminare/2019/Pozvanka_KA2_2020.pdf


 
 
 
 

Odborné vzdelávanie a príprava 

ECVET (Európsky systém kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave) 

Na jeseň 2019 organizovala národná agentúra dva tréningové semináre pre 
potenciálnych žiadateľov o grant, ako aj príjemcov grantov mobilitných projektov v 
KA1 v sektore odborného vzdelávania a prípravy na tému „ECVET – ako s ním 
pracovať“.  Cieľom týchto seminárov bolo naučiť účastníkov, ako správne dostať do 
mobilitných prihlášok a projektov princípy, prvky a dokumenty ECVET. Prvý tréning 
sa uskutočnil v Bratislave dňa 5. novembra a druhý v Žiline dňa 26. novembra 2019.  
 

Okrúhle stoly „Kvalifikácia, kvalita, kredit“ 

Národná agentúra organizovala dva okrúhle stoly na tému „Kvalifikácia, kvalita, kredit“, pri ktorých 
sa stretli zástupcovia stredných odborných škôl, profesijných zväzov zamestnávateľov a podnikov. Prvý 
okrúhly stôl sa konal 27. júna 2019 v Bratislave a jeho cieľom bolo umožniť diskusiu o tom, čo sa 
v implementácii ECVET na Slovensku doposiaľ dosiahlo, o vzťahu ECVET a kvalifikáciám, ako aj to, akou 
cestou sa bude ECVET v budúcnosti uberať. Druhý okrúhly stôl prebehol v Bratislave dňa 18. októbra 
2019. Počas stretnutia sa diskutovalo o tom, akú úlohu má ECVET v rozvoji kvality školy.  
 

Konferencia „ECVET – Ako ďalej?“ 

Dňa 11. decembra 2019 organizovala národná agentúra 
v Bratislave konferenciu s názvom „ECVET – Ako ďalej?“. Jej 
cieľom bolo informovať účastníkov o politike Európskej 
komisie v oblasti ECVET, zhodnotiť jeho implementáciu na 
Slovensku, predstaviť závery z okrúhlych stolov, ako aj z 
pripravovanej štúdie o ECVET na Slovensku. Na podujatí sa 
zúčastnili aj členovia českého národného tímu expertov 
ECVET, ktorí taktiež predstavili aktivity a skúsenosti 
s realizáciou ECVET v českých podmienkach.  

Všetky prezentácie z podujatí ECVET nájdete na národnej stránke expertov ECVET. 
 

Tematický seminár pre držiteľov Charty v odbornom vzdelávaní a príprave 

V dňoch 12. - 13. 11. 2019 sa v Brne uskutočnil česko-slovenský tematický seminár pre držiteľov 
Charty v odbornom vzdelávaní a príprave. Seminár bol zameraný na jednu z kľúčových oblastí pre 
Chartu, a to na napĺňanie stratégie internacionalizácie. Worshopy boli venované jednotlivým krokom 
a oblastiam, ktoré majú najväčší vplyv na jej napĺňanie. Blízkosť dvoch krajín sa ukázala aj pri práci v 
skupinách, keď účastníci identifikovali veľmi podobné ťažkosti či navrhli podobné riešenia. Zároveň sa 
podarilo iniciovať medzinárodnú spoluprácu, pretože účastníci si takmer okamžite vymenili kontakty a 
začali komunikovať o spoločných projektových aktivitách do budúcnosti.  
 
 
 
 

https://www.erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=4


 
 
 
 
Centralizovaná akcia – Výzva KA3 

Európska komisia zverejnila dňa 6. 12. 2019 novú Výzvu na predkladanie návrhov (EACEA/38/2019) 
v programe Erasmus+, v Kľúčovej akcii KA3 – Podpora reformy politiky, s názvom „Experimenty 
európskej politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pod vedením verejných orgánov na 
vysokej úrovni“.    

Predložené projekty by sa mali zamerať na jednu 
z nasledovných tematických priorít:  

1. digitálne vzdelávanie a kompetencie,  
2. výučba a učitelia v školách alebo v sektore OVP, 
3. mechanizmy financovania na zvyšovanie úrovne 

zručností a rekvalifikácie, vrátane schém, ktoré sú 
podobné individuálnym vzdelávacím účtom,  

4. politika a procesy na podporu validácie 
neformálneho a informálneho učenia sa, vrátane 
efektívneho poradenstva.     

Výber žiadostí je dvojkolový, termín na predloženie predbežných návrhov je 21. apríl 2020.  Všetky 
informácie sú zverejnené na stránke EACEA. V prípade otázok sa obráťte priamo na EACEA v Bruseli.  
 

Európsky týždeň odborných zručností 2019 

Tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa 
konal 14. – 18. októbra 2019. Opäť poskytol jedinečnú 
príležitosť pre poskytovateľov vzdelávania a odbornej 
prípravy, organizácie občianskej spoločnosti, verejné orgány 
a širšiu verejnosť, aby sa spojili a oslavovali odborné 
vzdelávanie a prípravu (OVP) ako inteligentnú voľbu, ktorá 
vedie k excelentnosti vo vzdelávaní. Témou bolo „OVP pre 
VŠETKÝCH – zručnosti pre život“, pričom osobitná 
pozornosť bola venovaná vzdelávaniu dospelých a inklúzii. Týždeň odborných zručností je vynikajúcim 
spôsobom, ako zvýšiť informovanosť o práci v oblasti OVP a propagovať svoju akciu pre širšiu laickú, 

ale aj odbornú verejnosť. 

Na jednej z hlavných udalostí Európskeho týždňa odborných zručností, na konferencii „VET for ALL - 
Skills for Life“ v Helsinkách 16. - 17. októbra 2019, sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov z Európy 
a z celého sveta. Konferencia bola zameraná na OVP ako na inteligentnú voľbu pre mladých ľudí aj 
dospelých a diskutovala o množstve tém týkajúcich sa rozvoja zručností prostredníctvom OVP. 
Konferenciu otvorila Dana-Carmen Bachmann, vedúca 
oddelenia pre OVP, učňovské vzdelávanie a vzdelávanie 
dospelých na GR Európskej komisie pre zamestnanosť, 
sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL), ktorá zdôraznila 
dôležitosť sprístupnenia OVP pre všetkých a zmeny 
zameranie na celoživotné vzdelávanie. Marianne Thyssen sa 
vyjadrila, že európsky týždeň odborných zručností bude 
prebiehať i naďalej a takisto oznámila ďalšie miesto konania 
budúcoročnej konferencie, ktorou bude Berlín. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


 

 

 

Vysokoškolské vzdelávanie 

Informačný seminár pre Erasmus+ kontaktné osoby  

Tohtoročné druhé stretnutie Erasmus+ koordinátorov 
a kontaktných osôb sa uskutočnilo v priestoroch Prešovskej 
univerzity v Prešove v dňoch 27. – 28. 11. 2019. Predmetom 
stretnutia bola výzva 2020, realizácia bežiacich projektov, ako aj 
príprava na nové programové obdobie (2021 - 2027). Súčasťou 
seminára bol workshop o digitalizácií, ktorá sa už vo veľkej 
miere testuje v tomto sektore. Ďakujeme všetkým prítomným 
za aktívnu účasť a Erasmus+ tímu Prešovskej univerzity za skvelú 
organizáciu tohto podujatia.   

Czeducon 

Zástupcovia národnej agentúry sa v dňoch 6. – 7. 11. 2019 
zúčastnili druhého ročníka fóra medzinárodného 
vysokoškolského vzdelávania CZEDUCON v Prahe. Toto fórum 
ponúklo záujemcom 42 zaujímavých prednášok, panelových 
diskusií a workshopov na témy internacionalizácia, inklúzia, 
digitalizácia, prezentované boli príklady dobrej praxe a iné. 
Prezentácie z fóra nájdete na stránkach podujatia.  

ECHE self-assessment tool  

S blížiacou sa výzvou Erasmus+ charty pre vysokoškolské 

vzdelávanie na nový program (2021 - 2027), ktorá by mala byť 

vyhlásená v prvej polovici roka 2020, odporúčame vysokým 

školám využiť sebahodnotiaci nástroj, tzv. ECHE self-

assessment na zhodnotenie implementácie princípov ECHE na 

ich vysokej škole. Tento nástroj vie identifikovať oblasti, ktoré 

by bolo potrebné na inštitúcii zlepšiť. Generuje správy o výkone 

vysokej školy, navrhuje riešenia a vie vyhodnotiť progres počas dlhšieho časového obdobia a porovnať 

implementáciu ECHE s ďalšími inštitúciami. Výsledky sú dôverné, nevidí ich Európska komisia ani 

národná agentúra. K ECHE nástroju sa dostanete zadaním svojho EU Login na webstránkach EK.  

Bolonský proces 

Pre záujemcov o Bolonský proces dávame do pozornosti on-line 
tréning a webináre, ktoré zverejnila DAAD na svojej webovej 
stránke: 
▪ online tréning,  
▪ webinár - Work based learning, 
▪ webinár - Prevod známok.  

 

 

https://2019.czeducon.cz/program/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en
https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/bologna/themen-im-bologna-prozess/de/74237-bologna-hub-online-training/
https://webconf.vc.dfn.de/workbasedlearning/
https://webconf.vc.dfn.de/gradeconversion/


 

 

 

 

Joint Infoday v Brne 

Česká národná agentúra v spolupráci s rakúskou, 
maďarskou a slovenskou národnou agentúrou 
zorganizovali v dňoch 15. – 16. októbra 2019 už 10. ročník 
spoločného podujatia Joint Infoday, ktoré je zamerané na 
informovanie vysokých škôl o centralizovaných akciách 
programu Erasmus+: Spoločné magisterské programy 
Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, Európske univerzity,  Znalostné aliancie a 
Jean Monnet. Prvý deň bol venovaný teoretickým 
prezentáciám o jednotlivých  
akciách, druhý deň praktickým workshopom v menších skupinách. Za Slovensko sa podujatia zúčastnilo 
17 zástupcov a dvaja pozvaní rečníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre viedli druhý 
deň praktický workshop o aktivitách Jean Monnet, s ktorými majú na ich inštitúcií bohaté skúsenosti. 
Prezentácie z Joint Infoday sú dostupné na oficiálnych stránkach podujatia.  
 

Informačná kampaň pre vysoké školy so zameraním na Európske univerzity 

Dňa 12. novembra 2019 sa uskutočnil informačný deň 
pre vysoké školy so zameraním na centralizované akcie 
programu Erasmus+ a projekty strategických 
partnerstiev v Kľúčovej akcii 2, ktorý zorganizoval 
SAAIC v spolupráci so SLORD – Styčnou kanceláriou pre 
výskum a vývoj v Bruseli, Stálym zastúpením SR pri EÚ v 
Bruseli a Slovenskou rektorskou konferenciou. Seminár 
bol zároveň obohatený o samostatný blok, ktorý viac 
ako 80 účastníkom z 20 slovenských vysokých škôl 
predstavil iniciatívu Európske univerzity a vystúpila 

v ňom rečníčka z Európskej komisie Tine Delva. Pozvanie prijali aj ďalší zahraniční hostia, ktorí priblížili 
pozadie nastavenia spolupráce a zapojenia škôl do iniciatívy. Prezentácie z podujatia sú dostupné 
v sekcii Knižnica.  
 

 

Výsledky centralizovaných akcií 

Centralizované akcie, ktoré koordinuje Výkonná 
agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor 
a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli, podporujú rôzne 
projekty aj v spolupráci s partnerskými krajinami 
programu Erasmus+. Slovenské vysoké školy boli v 
rámci Výzvy 2019 úspešné v štyroch centralizovaných 
akciách: Spoločné magisterské programy Erasmus 
Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, Znalostné aliancie aj Jean Monnet. 

 

https://2019.infodays.eu/resources/
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26


 
 
 
 
 
Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus  

Z podaných 97 projektov v KA1 - Spoločné magisterské programy 
Erasmus Mundus boli úspešné dve slovenské vysoké školy ako 
partneri v konzorciu vysokých škôl ponúkajúcich spoločný 
magisterský program: SPU v Nitre s programom International Master 
of Science in Rural Development a VŠMU v Bratislave s programom 
PuppeTry - Puppet Artist Erasmus Mundus Joint Master Degree.  

 

Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní  

Prihlášku na Výzvu 2019 podalo 840 projektov, z ktorých bolo vybraných 163 projektov, teda percento 
úspešnosti nedosahovalo ani 20%. Za Slovensko bola vybraná Žilinská univerzita v Žiline ako 
koordinátor projektu s názvom Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in 
Informatics. Zástupca zo Žilinskej univerzity nám priblížil projekt na budovanie kapacít počas  
Infokampane v Košiciach. SPU v Nitre a STU v Bratislave boli vybrané ako partneri v dvoch projektoch.  

 
Znalostné aliancie  

Vo Výzve 2019 bola už po druhýkrát slovenská vysoká škola vybraná ako koordinátor projektu 
Znalostných aliancií. Z 33 schválených aliancií bude práve Žilinská univerzita v Žiline koordinovať 
projekt University-Industry Educational Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics.  
 

Jean Monnet  

Aj v aktivitách Jean Monnet boli slovenské školy opäť veľmi úspešné. Vo 
Výzve 2019 bolo za Slovensko vybraných 9 úspešných aktivít Jean 
Monnet: Univerzita Komenského v Bratislave má schválené 3 moduly, 2 
katedry a 1 sieť, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uspela s 
jedným modulom, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má 
schválené centrum excelentnosti a Jean Monnet pre združenia bol 
udelený Asociácií agrárnych a environmentálnych právnikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Vzdelávanie dospelých 

Komunikačné stratégie knižnice 21. storočia 

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov 

a knižníc organizovali dňa 2. októbra 2019 v Bratislave celoslovenské 

stretnutie zástupcov knižníc pod názvom „Komunikačné stratégie knižnice 21. 

storočia“. Do bohatého programu sme prispeli aj my prezentáciou 

o možnostiach programu Erasmus+. Veríme, že príležitosti programu Erasmus+ 

knihovníci využijú  pri svojej premene na moderné vzdelávacie a komunitné 

centrá. Prezentácie nájdete na webe knižnice. 

 

Kľúčové kompetencie a vzdelávanie dospelých v knižniciach, múzeách či galériách 

„Vzájomnej inšpirácie a spolupráce nikdy nie je dosť.“ Aj tak by sa dal charakterizovať kontaktný 

seminár Key competences for Adults in Cultural Institutions, ktorý organizovala v dňoch 8. – 11. 

októbra 2019 vo Varšave poľská národná agentúra. Účastníci z viac ako 20 krajín Európy diskutovali na 

tému vzdelávania dospelých v múzeách, knižniciach či galériách a spoločne plánovali svoje Erasmus+ 

projekty. Základné informácie o účastníkoch podujatia nájdete v Kompendiu.  

 

Aj Erasmus+ projekt medzi ocenenými za rok 2019! 

Dňa 21. 10. sa v rámci Týždňa celoživotného učenia uskutočnilo 
v Bratislave slávnostné odovzdávanie Ceny za rozvoj celoživotného 
vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR za výnimočné počiny 
v roku 2019. Je pre nás potešením, že v kategórii „Vzdelávací projekt“ 
získala cenu AIVD Verejná knižnica Jána Bocatia z Košíc, ktorá ako prvá 
medzi knižnicami na Slovensku realizovala projekt Erasmus+ „Knižnice 
pre vzdelávanie 50 plus“. Z podujatia bolo uverejnené video a tlačová 
správa. 
 

Správa o vzdelávaní dospelých 

Pracovná skupina Európskej komisie zameraná na vzdelávanie dospelých pripravila 
publikáciu Achievement under the Renewed European Agenda for Adult 
Learning, ktorá sa venuje úspechom dosiahnutým v tejto oblasti do roku 2020 
a zároveň hodnotí iniciatívy a trendy vývoja vzdelávania od roku 2011. Publikácia 
taktiež poukazuje na výzvy a ciele, ktorými sa sektor vzdelávania dospelých bude 
musieť zaoberať v budúcnosti, približuje cieľové skupiny dospelej populácie, ktoré 
si budú vyžadovať zvýšenú pozornosť, a navrhuje potrebné systémové zmeny. 
Publikácia je dostupná v angličtine.  

https://www.mestskakniznica.sk/sk/komunikacne-strategie-kniznice-21.-storocia
https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/tca-key-competences-for-adults-in-cultural-institutions/
https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/Lets-get-to-know-each-otherall-1.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=820381185078815
http://www.ssn.sk/22031/asociacia-institucii-vzdelavania-sr-ocenila-verejnu-kniznicu-jana-bocatia-v-kosiciach/
http://www.ssn.sk/22031/asociacia-institucii-vzdelavania-sr-ocenila-verejnu-kniznicu-jana-bocatia-v-kosiciach/
https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/ke-03-19-631-en-n_8026.pdf


 

 

Európska značka pre jazyky 2019 

Dňa 1. októbra 2019 organizovala národná agentúra v priestoroch hotela Loft Bratislava slávnostnú 

ceremóniu súťaže Európska značka pre jazyky. Podujatie, ktoré bolo vyvrcholením už 17. ročníka 

súťaže na Slovensku, sa konalo pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny 

Lubyovej. Slávnostná ceremónia vyvrcholila udeľovaním ocenení školám a projektom, ktoré národnú 

porotu zaujali najviac: 

• Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava si vo svojom projekte I. svetová 

vojna a osobnosť M. R. Štefánika pripomenula sté výročie ukončenia 

vojnového konfliktu a mimoriadnu osobnosť slovenského národa.  

 

•   Gymnázium P. Pázmáňa s vjm – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, 

Nové Zámky vo svojom projekte Nature detectives spolupracovalo z mladými 

ľuďmi z ôsmich škôl Európy, aby spoločne skúmali  cudzie invazívne druhy 

zvierat a rastlín, ktoré k nim priviezli ľudia z iných miest a kútov sveta.  

 

•   Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné vo svojom projekte 

SOS Planet A Robotics Project skĺbila aktuálne témy digitalizácie, ekológie so 

znalosťou cudzích jazykov.  

 

 

Popoludňajší workshop na zaujímavú tému Využitie aplikácií a inovatívnych metód vo výučbe cudzích 

jazykov viedla Karin Rózsová Wolfová z Goethe-Institut Bratislava.  

Za úspechom 17. ročníka súťaže stoja aj partneri a sponzori 

podujatia: MŠVVaŠ SR, Zastúpenie EK na Slovensku, ŠPÚ, 

Goethe-Institut Bratislava, Francúzsky inštitút na 

Slovensku, Dom zahraničnej spolupráce Praha, vydavateľstvá 

Macmillan Education, Oxford University Press a Foreign 

Language Publications. Partnerom aj sponzorom ďakujeme 

a víťazom 17. ročníka blahoželáme! 

 

Fotodokumentácia a prezentácie rečníkov sú zverejnené na webe Európskej značky pre jazyky. 

 

  

http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php


 

 

Mládež a šport 

Európske priority v národnom kontexte pre oblasť mládeže v rámci programu Erasmus+  

IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport informuje potenciálnych 
žiadateľov o finančnú podporu v decentralizovaných akciách programu Erasmus+ v oblasti mládeže o 
stanovení európskych priorít v národnom kontexte na rok 2020. Viac informácií nájdete na webstránke 
programu Erasmus+.  

 

ERASMUS+ podporuje kritické myslenie u mládeže 

 V rámci Kľúčovej akcie 2 - Spolupráca v oblasti inovácie a výmena osvedčených postupov sme podporili 
neziskovú organizáciu EDUMA a projekt „Zavádzanie inovatívneho nástroja na formovanie kritického 
myslenia u mládeže cez osobný a online storytelling“. Počas projektu vytvorila EDUMA 17 e-bookov, 
80 metodík a viac ako 60 videí dostupných v Online živej knižnici. V rámci projektu bola zrealizovaná aj 
medzinárodná konferencia, ktorú otvorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina 
Lubyová. 

 

IUVENTA udeľovala certifikáty školám zapojeným do programu Škola bez nenávisti 

Spolu sedem škôl sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo do pilotného ročníka programu Škola bez 
nenávisti, ktorého cieľom bolo podporiť školy pri realizácii aktivít zameraných na prevenciu 
šikanovania a odstraňovanie nenávistných prejavov. V júni sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie 
pilotného ročníka programu za prítomnosti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej, 
riaditeľa odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivana Hromadu a generálneho riaditeľa IUVENTY Róberta 
Hronského. Pre viac informácií si môžete prečítať reportáž.  
 

Pilotná fáza projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv 

Dňa 23. septembra 2019 sa v Liptovskom Mikuláši konala 
konferencia, ktorou Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť 
mládeže a športu SR uzatvorila pilotnú fázu projektu Europe Goes 
Local na Slovensku. Súčasťou celého projektu na medzinárodnej 
úrovni bola aj tvorba Európskej Charty práce s mládežou na 
lokálnej úrovni. Do konzultačného procesu charty boli zapojené 
všetky krajiny, ktoré sú súčasťou projektu, pričom na Slovensku 
Chartu konzultovalo 43 zástupcov inštitúcií a organizácií z oblasti 
práce s mládežou. Cieľom Charty je prispievať k rozvoju lokálnej 
práce s mládežou.  
 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=530&vyzva=0
http://eduma.sk/
http://eduma.sk/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/26/iuventa-udelovala-certifikaty-skolam-zapojenym-do-pilotneho-programu-skola-bez-nenavisti/
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/ukoncenie-pilotnej-fazy-projektu-europe-goes-local-podpora-prace-s-mladezou-na-urovni-samosprav.alej?ind=
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/ukoncenie-pilotnej-fazy-projektu-europe-goes-local-podpora-prace-s-mladezou-na-urovni-samosprav.alej?ind=


 
 
 
 
 
Projekt Europe Goes Local má budúcnosť aj v roku 2020 a my už teraz pracujeme na tom, aby bola 
úspešná! IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Dům zahraniční spolupráce vyhlásili Výzvu pre 
zapojenie samospráv do projektu EUROPE GOES LOCAL 2020 a zároveň Výzvu pre záujemcov o pozíciu 
„Mentor/ka lokálneho tímu“ zapojeného do projektu EGL 2020. Viac informácií o projekte EGL nájdete 
na webstránke Iuventy. 
 

Mesiac október bol v znamení Eurodesk kampane ,,Time to Move“ 

Hlavná iniciatíva siete Eurodesk sa konala počas celého 
mesiaca október. Jej cieľom bolo propagovať informačné 
služby pre mládež a povzbudiť mladých ľudí, aby sa 
zúčastnili viac ako tisíc podujatí naprieč celou Európou. V 
rámci kampane „Time to Move“ sa Eurodesk zameriava na 
oslovenie rôznych cieľových skupín s osobitným 
zameraním na tých, ktorí majú menej príležitostí a/alebo 
ktorí ešte nepoznajú služby Eurodesk. ,,Time to Move“ 
zahŕňa aj celoeurópsku online súťaž, tentokrát sme 
navrhovali motívy tričiek. Víťazné návrhy budú použité pre 
ďalšie vydanie kampane. Viac informácií. 

AJ TY NA TO MÁŠ! Je päť slov, ktoré sme zdôrazňovali mladým ľuďom v stredu, 23. 10. 2019 v Nitre, 
počas informačného podujatia v rámci kampane „Time to Move“. Počas panelových diskusií si mládež 
vypočula úspešné príbehy svojich rovesníkov, ktorí vedú mládežnícke parlamenty v Nitre, Vrábľoch, 
Šali a Štúrove alebo majú osobnú skúsenosť s programom Erasmus+, resp. Európskym zborom 
solidarity. Prečítajte si celý článok. 
 

Iniciatíva DiscoverEU ponúka mladým príležitosť cestovať po Európe 

DiscoverEU je iniciatíva Európskej únie, ktorej cieľom je 
ponúknuť mladým ľuďom vo veku 18 rokov možnosť 
získať skúsenosti s cestovaním, ktoré im umožnia využívať 
slobodu pohybu v Európskej únii. Na základe tejto iniciatívy 
Európska komisia vyberala najmenej 20 000 mladých ľudí, 
ktorí do 31. decembra 2019 dosiahnu vek 18 rokov. Mladí 
ľudia si mohli podať prihlášku na Európskom portáli pre 
mládež, kde nájdu aj bližšie informácie. Obdobie podávania 
prihlášok trvalo od 7. do 28. novembra 2019.  

Ďalšie kolo podávania prihlášok je plánované na jar 2020. V minulom kole túto možnosť využila aj 
Slovenka Denisa. Inšpirujte sa jej príbehom! 
 

Význam neformálneho vzdelávania a témy, o ktorých by sa mladí chceli dozvedieť viac 

Zistenia z HBSC štúdie potvrdili, že je potrebné, aby sme sa vybraným témam pri vzdelávaní mládeže 
venovali prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania. Väčšine 15-ročných mladých záleží na 
tom, aké vzdelanie získajú, avšak vysoké percento z nich je z viacerých dôvodov nespokojných so 
školou, čo potvrdila v minulosti aj medzinárodná štúdia PISA, ktorá poukazuje aj na nízku úroveň šťastia 
a spokojnosti školákov. Prečítajte si celý článok. 

https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzvy-v-ramci-cesko-slovenskej-fazy-projektu-europe-goes-local-2020.alej?ind=
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzvy-v-ramci-cesko-slovenskej-fazy-projektu-europe-goes-local-2020.alej?ind=
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzvy-v-ramci-cesko-slovenskej-fazy-projektu-europe-goes-local-2020.alej?ind=
https://timetomove.eurodesk.eu/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/10/29/aj-ty-na-to-mas/
https://europa.eu/youth/discovereu/rules_sk
https://europa.eu/youth/discovereu/rules_sk
https://eurodesk.sk/2019/11/06/denisa-vdaka-programu-discover-eu-spoznala-7-krajin/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/07/03/vyznam-neformalneho-vzdelavania-a-temy-o-ktorych-by-sa-mladi-chceli-dozvediet-viac/


 
 

 

EURYDICE 

Eurydice je informačná sieť, ktorá je od r. 1980 prostriedkom Európskej komisie na zbieranie a 
rozširovanie informácií o vzdelávacích systémoch v štátoch Európskej únie, za účelom uľahčiť európsku 
spoluprácu v oblasti vzdelávania.  

V druhom polroku 2019 informačná sieť Eurydice spracovala a vydala aj tieto publikácie: 
 

The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe  
Správa Eurydice poskytuje prehľad súčasných politických opatrení v Európe, ktoré 
podporujú výučbu regionálnych alebo menšinových jazykov v školách. Predstavuje 
niektoré z existujúcich politík a opatrení týkajúcich sa výučby regionálnych alebo 
menšinových jazykov v rôznych európskych vzdelávacích systémoch. Na záver je 
uvedený prehľad niektorých projektov a iniciatív financovaných EÚ, ktoré podporujú 
výučbu regionálnych alebo menšinových jazykov v európskych školách. 

 

Compulsory Education in Europe 2019/2020  
Publikácia poskytuje stručné informácie o trvaní povinného vzdelávania/odbornej 
prípravy v 43 európskych vzdelávacích systémoch a pokrýva 38 štátov, ktoré sú 
zapojené do programu Erasmus+. 
 
 
 

 

Key data on Early Childhood Education and Care in Europe 
Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (fáza predškolského vzdelávania) sa čoraz 
viac uznáva ako základ pre celoživotné vzdelávanie a rozvoj. Toto druhé vydanie 
Kľúčových údajov o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Európe mapuje 
pokrok dosiahnutý v kľúčových oblastiach kvality stanovených v odporúčaní Rady 
Európy o vysoko kvalitných systémoch vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.  
 

Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 
Publikovaný stručný prehľad zdôrazňuje niektoré z hlavných zistení druhého vydania 
správy Eurydice „Kľúčové údaje o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v 
Európe“. Tento dokument opisuje hlavné politické opatrenia na zabezpečenie 
prístupu a špecifikuje, ktoré štáty zaručujú umiestnenie vo vzdelávaní a 
starostlivosti v ranom detstve v Európe a od ktorého veku.  
 

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18  
Správa analyzuje tarifné platy učiteľov a riaditeľov škôl v predškolských, základných 
a vo verejných stredných všeobecných školách v 42 európskych vzdelávacích 
systémoch v roku 2017/18. Uvádza hlavné zmeny tarifných platov za posledné tri roky 
a porovnáva priemerné súčasné platy učiteľov s HDP na obyvateľa s príjmami 
ostatných vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov. Údaje zhromaždili siete Eurydice a 
OECD / NESLI spoločne. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/about_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/about_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4015d5fb-ddb6-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618478
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d81859b-f3ae-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618592
https://bit.ly/2JkXQHT?fbclid=IwAR0BDq5zpy7-Zfy3w0Bz04JezakRZJknf2A1sxMjby2YhVqI-UzjuTujUeE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd227cc1-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105535478
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d2009f6e-ef02-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618494
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4015d5fb-ddb6-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618478
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d81859b-f3ae-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618592
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd227cc1-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105535478
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd227cc1-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105535478
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d2009f6e-ef02-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618494


 

 
 

 
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary 
Education – 2019/20 
Správa obsahuje údaje o počte vyučovacích dní, dátume začiatku a konca každého 
školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje 
o primárnom a sekundárnom vzdelávaní, kľúčové body sú ilustrované porovnávacími 
údajmi. Informácie sú k dispozícii pre 38 štátov, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ 
Erasmus+. 
 

Digital Education at School in Europe   
Správa objasňuje dve rôzne, ale vzájomne sa doplňujúce perspektívy digitálneho 
vzdelávania: rozvoj digitálnych zručností relevantných pre študentov a učiteľov na 
jednej strane a pedagogické využívanie technológií na podporu, zlepšenie a 
transformáciu vzdelávania a výučby na strane druhej. Poskytuje ukazovatele rozvoja 
digitálnych zručností študentov prostredníctvom školských osnov a digitálnych 
zručností špecifických pre učiteľov, hodnotenie digitálnych zručností študentov a 
využívanie technológie na hodnotenie vo všeobecnosti a nakoniec na strategické 
prístupy k digitálnemu vzdelávaniu a politiky podporujúce školy.  

Eurydice Brief: Digital Education at School in Europe  
Toto zhrnutie poskytuje prehľad hlavných zistení správy Eurydice o digitálnom 
vzdelávaní v škole v Európe. V prvom rade objasňuje, prečo je digitálne vzdelávanie 
dôležité, čo máme na mysli a ako zapadá do kontextu európskej politiky. Následne 
sumarizuje hlavné zistenia správy a predstavuje hlavné politiky a nariadenia orgánov 
európskych štátov v súvislosti so štyrmi oblasťami výskumu. 
 
 

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe  
Správa obsahuje viac ako 35 aktualizovaných štrukturálnych ukazovateľov politík v 
oblasti vzdelávania pre školský/akademický rok 2018/19 v šiestich oblastiach politiky: 
vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, dosiahnutie základných zručností, 
predčasné ukončenie vzdelávania a odbornej prípravy, vysokoškolské vzdelávanie, 
zamestnateľnosť absolventov a vzdelávacia mobilita. Aktualizácia štrukturálnych 
ukazovateľov v roku 2019 sa týka všetkých členských štátov EÚ, ako aj Bosny a 
Hercegoviny, Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, 

Srbska a Turecka. 

Všetky publikácie Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na  web sídle Eurydice alebo 
v printovej podobe na vyžiadanie v národnej kancelárii.  

 

 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f888c4e-e0d9-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618442
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f888c4e-e0d9-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618442
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105535453
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8bc1dd11-e8ea-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618679
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-%E2%80%93-2019-overview-major_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/publications_en
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=Eurydice&str=eurydice_kontakt.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f888c4e-e0d9-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618442
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105535453
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8bc1dd11-e8ea-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-109618679
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-%E2%80%93-2019-overview-major_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en


 

 

 

EUROGUIDANCE 

Rok 2019 bol z pohľadu 20-ročnej histórie centra Euroguidance na Slovensku jeden z najvýznamnejších. 

Okrem už tradičných iniciatív a pravidelnej publikačnej činnosti sa centrum stalo v roku 2019 

spoluorganizátorom svetového kongresu Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné 

poradenstvo (IAEVG). Konferencia pod názvom „Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť“ sa 

konala 11. - 13. septembra v Bratislave a zúčastnilo sa jej 500 najrenomovanejších odborníkov 

v oblasti kariérového poradenstva a sociálnej inklúzie zo 46 krajín. Bohatý program zložený z viac ako 

200 prezentácií, posterov, workshopov a novinky v podobe veľtrhu nástrojov poskytol podnety pre 

reflexiu odboru a mnohé inšpirácie pre každodennú prax. 

Sociálny rozmer poradenstva bol zdôraznený aj pri Národnej 

cene kariérového poradenstva 2019, keďže viaceré 

z ocenených príspevkov sa zameriavali na sociálne 

znevýhodnených na trhu práce. Do súťaže bolo prihlásených 20 

príspevkov, z ktorých sa odborná porota rozhodla oceniť päť:  

• Program kariérového poradenstva pre cudzincov 

žijúcich na Slovensku (Mareena, o.z.) 

• Týždeň rozvoja kariérnych a sociálno-komunikačných kompetencií (Gymnázium Antona 

Bernoláka v Námestove) 

• E-learning „Moja kariéra“ (Univerzitné poradenské centrum, UPJŠ v Košiciach) 

• Triedy plné budúcnosti (Zuzana Nichtová a Rebecca Murray) 

• Nakopni sa! (Soňa Mertová) 

Združenie pre kariérového poradenstvo a rozvoj kariéry udelilo cenu organizácii Človek v ohrození za 

projekt „Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce“. Slávnostnej konferencie sa 

zúčastnilo vyše 100 odborníkov a praktikov v oblasti kariérového poradenstva, tvorcov politík, 

predstaviteľov firiem, vzdelávacích organizácií i personálnych agentúr. Okrem prezentácií príkladov 

dobrej praxe zo Slovenska poskytlo Euroguidance na konferencii priestor aj pre inšpiratívne príklady z 

ďalších európskych krajín. Prezentujúci z Českej republiky, Maďarska, Srbska a Lotyšska potvrdili, že za 

inšpiráciami sa oplatí chodiť aj za hranice.  

Euroguidance centrum zakončilo rok 2019 celonárodnou 

iniciatívou Týždeň kariéry 2019 (2. - 6. december), ktorú 

organizovalo v spolupráci so Združením pre kariérové 

poradenstvo a rozvoj kariéry. Do iniciatívy, ktorá bola v roku 

2019 rozdelená na 4 tematické oblasti (Zodpovedný 

zamestnávateľ, Moderná škola, Úrad pre ľudí, Inkluzívny 

neziskový sektor) sa zapojilo 71 organizácií, ktoré 

prihlásili 111 aktivít kariérového poradenstva pre deti i dospelých vo viac ako 40 mestách 

a obciach Slovenska, od Bratislavy a Rimavskej Soboty až po Čiernu nad Tisou a Námestovo. Po 

prvýkrát sa iniciatíve dostalo aj väčšej mediálnej pozornosti, reportáže o realizovaných podujatiach sa 

vysielali v ranných i večerných správach verejnoprávnej televízie. 

https://iaevgconference2019.sk/?lang=sk
https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=12&blg=11
https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=12&blg=11
https://rozvojkariery.sk/pomoc-s-uplatnenim-pre-cudzincov-uz-aj-na-slovensku/
https://rozvojkariery.sk/pomoc-s-uplatnenim-pre-cudzincov-uz-aj-na-slovensku/
https://rozvojkariery.sk/intenzivny-karierovy-servis-pre-ziakov-strednej-skoly/
https://rozvojkariery.sk/prvy-univerzitny-e-learning-v-sluzbach-karieroveho-poradenstva/
https://rozvojkariery.sk/dobrovolnici-z-praxe-prisli-inspirovat-ziakov-zakladnych-skol/
https://rozvojkariery.sk/komplexne-karierove-poradenstvo-ako-konkretna-pomoc-studentom-strednych-skol/
https://rozvojkariery.sk/ludia-z-vylucenych-romskych-lokalit-dostali-vacsiu-sancu-si-najst-pracu/C:/Users/ostroha/Documents/My%20Data%20Sources
http://tyzdenkariery.sk/


 

 

 

TCA - Kontaktné semináre  

 
Účasť na TCA aktivitách v roku 2019 

Aktivity nadnárodnej spolupráce (Transnational cooperation activites) 
boli v roku 2019 veľmi obľúbené a národná agentúra vyslala až 53 
účastníkov zo slovenských inštitúcií na 34 podujatí v 20 programových 
krajinách. Podujatia boli určené pre všetky sektory vzdelávania a pre 
rôzne cieľové skupiny účastníkov od riaditeľov, učiteľov, 
administrátorov, zástupcov neziskových organizácií, knižníc, konzorcií, 
ale aj pracovníkov väzníc či kariérových centier. V roku 2019 boli 
ponúknuté témy ako inklúzia, digitalizácia, kvalita projektových 
žiadostí, jazykové vzdelávanie, internacionalizácia, inovácie vo 
vzdelávaní_a iné. 
  

Ponuka aktuálnych TCA aktivít sa nachádza na web stránke v časti Podujatia. 

 

Kontaktný seminár „Building Partnerships for a Learner-Centred Approach“ 

V dňoch 2. – 4. októbra sa v Bratislave konal kontaktný seminár Building Partnerships for a Learner-

Centred Approach, ktorého sa zúčastnilo 46 účastníkov z 20 programových krajín. Témou seminára 

bol koncept vyučovania zameraného na žiaka (Learner- Centred Approach) a bol určené pre učiteľov 

zo sektoru školského vzdelávania, ako aj vysokoškolským pedagógom, ktorí pripravujú budúcich 

učiteľov. Na seminári vystúpila profesorka Gabriela Lojová z Pedagogickej fakulty UK, ktorá 

účastníkom poskytla teoretické základy tohto konceptu. Nasledovali prezentácie z inštitúcií, ktoré 

prístup zameraný na žiakov využívajú v praxi – jazyková škola Harmony Academy a Súkromná Stredná 

odborná škola Pro Scholaris. V ďalších blokoch programu už mali účastníci možnosť pracovať na 

budúcich projektoch s témou prístupu zameraného na žiaka, buď cez školské výmenné partnerstvá 

alebo cez projekty strategických partnerstiev v školskom alebo vysokoškolskom vzdelávaní. 

Prezentácie zo seminára a tlačovú správu nájdete na webe národnej agentúry.  

 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=22
https://www.erasmusplus.sk/TCA/index.php?sw=11
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2019/TS_TCA_Learner.pdf


 

 

 
Rôzne 

 

Pohoda 2019 

Každý si zaslúži aspoň chvíľku pohody. Tá veľká hudobná, veselá 
a nespútaná festivalová Pohoda nás stiahla do svojho víru v 
dňoch 11. - 13. júla 2019. Národná agentúra Erasmus+, Iuventa a 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sa aj tento rok 
postarali o súťaže, kvízy, foto-kútik a informovanie o 
možnostiach programu Erasmus+ v priestoroch EÚ Fun zóny. 

 

Európsky deň jazykov 2019 

Európsky deň jazykov sa od roku 2001 každoročne oslavuje 26. 
septembra. Na Slovensku sa aj tento rok konalo viacero podujatí 
venovaných práve oslave jazykov. 18. septembra 2019 prebehol 
na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Európsky deň 
jazykov o niečo skôr a opäť vo veľkom štýle. Na programe bol 
vedomostný kvíz Milujem jazyky EÚ, spevácko-prekladateľská 
súťaž Prelož a zaspievaj, ako aj    množstvo zábavných 
interaktívnych aktivít pre žiakov základných a stredných škôl. 

 

Ulička jazykov 

26. septembra 2019 v Trnave bol pripravený bohatý program. 
Oslavy na Univerzitnom námestí mali podobu Uličky jazykov so 
zábavnými aktivitami a kultúrnymi vystúpeniami či predajnými 
výstavami. V Malom Berlíne na Štefánikovej 4 sa uskutočnila zase 
medzinárodná vedecká konferencia pre riaditeľov a učiteľov MŠ, 
ZŠ, SŠ i jazykových škôl, prednášky, semináre, workshopy pre 
učiteľov, výstavy odbornej literatúry i prehliadky moderných 
učebných pomôcok a IKT nástrojov. Hostiteľom bola Trnavská 
univerzita a svoje zastúpenie mala aj Národná agentúra programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 

 

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného 

vzdelávania Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2019 

Študentská akcia pod názvom Gaudeamus - Akadémia Bratislava 
2019 nadviazala na úspešnú tradíciu organizovania študentských 
veľtrhov Akadémia & Vapac Bratislava. Veľtrh sa konal v 
tradičnom septembrovom termíne, v dňoch 24. až 26. 9. 2019, 
na novom mieste v priestoroch  výstaviska Incheba Expo 
Bratislava. Ani tento rok sme nechýbali a mohli ste nás stretnúť 

spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. 



 

 

 

 

 

Erasmus+ v rádiu Regina 

30. septembra 2019 sa SAAIC a IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže zúčastnili živej diskusie v Slovenskom rozhlase Rádio 

Regina Západ, kde sa v rozhovore s moderátorkou Máriou 

Babinskou venovali možnostiam zapojenia sa do programu 

Erasmus+. Ak vás diskusia zaujíma a nemali ste možnosť si ju 

vypočuť, jej záznam nájdete v archíve rádia.  

 

ErasmusDays 2019  

#ErasmusDays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie 
možností programu Erasmus+ v celej Európe a aj mimo nej. 
Slovensko sa zapojilo prvýkrát a naším spoločným cieľom bolo čo 
najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, tak aj naše úspešné 
vzdelávacie inštitúcie v rámci Európy! Môžeme si povedať, že 
záujem prekonal naše očakávania a zapojilo sa 45 vzdelávacích 
inštitúcií. Viac informácií sa dozviete na webstránke iniciatívy. 

ErasmusDays 2019 Digital Exhibition 

Inšpirujte sa digitálnou výstavou Erasmus+ projektov zameraných 
na vzdelávanie dospelých, ktorú pripravila Európska komisia 
v rámci #ErasmusDays 2019 a zistite, kto bol zo slovenských 
koordinátorov projektov do tejto zbierky vybraný! 

 

BeREADY FOR THE FUTURE 

Program Erasmus+  sme prezentovali aj na konferencii určenej 

žiakom stredných odborných škôl, ktorej cieľom je informovať 

mladých ľudí o dôležitosti ich pripravenosti pre trh práce, jeho 

trendoch a najbližšej budúcnosti. Konferencia sa konala 8. 11. 

2019 v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite a 28. 11. 

2019 na Technickej univerzite v Košiciach. Fotografie a videá 

z podujatí nájdete na webstránkach BeREADY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1204515
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5011
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/erasmusdays2019-digital-exhibition
https://www.beready.sk/beready-28-november-2019/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Publikácia bola podporená z programu Európskej únie Erasmus+. Reprezentuje výlučne názor autorov a 

Európska komisia ani Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nezodpovedajú za akékoľvek použitie 

informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Zverejnené texty neprešli jazykovou korektúrou.  
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