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Program Erasmus+ 
Prvý polrok tohto roku bol významne ovplyvnený šírením pandémie koronavírusu (Covid-19), ktorý na 

čas obmedzil bežný život spoločnosti ako aj fungovanie programu Erasmus+. Národná agentúra sa 

snažila pohotovo reagovať na vzniknutú situáciu a v súlade s opatreniami Európskej komisie, 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR či Krízového štábu SR podávať aktuálne informácie 

a rady všetkým realizátorom programu Erasmus+. Rovnako boli postupne vypracované podrobné 

nariadenia národnej agentúry riešiace rôzne druhy situácií, do ktorých sa realizátori programu mohli 

dostať, či priebežne uverejnené tlačové správy reflektujúce aktuálne dianie. Spolu s prehľadom 

nariadení platných na Slovensku a nariadení Európskej komisie ich mohli záujemcovia nájsť na 

špeciálnej podstránke venovanej koronavírusu. 

Európska komisia spustila dva dotazníkové prieskumy, na základe ktorých mapovala situáciu ohľadom 

dopadu pandémie na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+. Výsledky májového prieskumu 

vychádzajúce z odpovedí takmer 60 000 

respondentov ohľadom zahraničných vzdelávacích 

mobilít nájdete v správe Európskej komisie. Ďalší 

prieskum bol adresovaný 114 vysokým školám, ktoré 

sú súčasťou prvého ročníka iniciatívy Európske 

univerzity. O tom, akým výzvam čelili vysokoškolské 

inštitúcie v období šírenia ochorenia Covid-19, sa 

dozviete v správe Európskej komisie. 

 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5012
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/coronavirus-learning-mobilities-impact-survey-results_sk
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/coronavirus-european-universities-initiative-impact-survey-results_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/coronavirus-learning-mobilities-impact-survey-results_sk


 

 

 

 

Výzva Erasmus+ pre účastníkov so špeciálnymi potrebami 

Aktuálne stále prebieha Výzva pre účastníkov so 
špeciálnymi potrebami, ktorej termín bol predĺžený do 
1. októbra 2020 z dôvodu súčasnej situácie spojenej so 
šírením pandémie koronavírusu. Prihlášku účastníka so 
špeciálnymi potrebami podávajú študenti 
a zamestnanci vysokých škôl na predpísanom formulári 
spolu s príslušnými dokladmi (kópiou preukazu ŤZP 
a akceptačným listom z prijímajúcej inštitúcie) koordinátorovi programu Erasmus+ na svojej vysokej 
škole. Tá následne podáva žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na špeciálne granty do 
národnej agentúry. Viac informácií nájdete vo Výzve.  
 

Online diskusie 

Začiatkom júna bola odvysielaná online diskusia 

s názvom „Erasmus+ projekty v čase korony“. 

Zúčastnili sa jej obaja riaditelia národných agentúr 

programu Erasmus+ na Slovensku, Alexandra 

Junášková (SAAIC) a Peter Kupec (IUVENTA), ktorí 

diskutovali v štúdiu regionálnych novín MY Žilina. 

Priblížili, aký dopad mal koronavírus na plánované aj 

prebiehajúce Erasmus+ projekty, k akým opatreniam 

pristúpili národné agentúry a aký vývoj situácie 

očakávajú v najbližších mesiacoch. Diskusiu obohatila 

aj vysokoškolská študentka Natália Zámečníková, ktorá opísala vlastnú skúsenosť s pobytom na 

študijnej mobilite v zahraničí v čase vypuknutia pandémia v Európe a vysvetlila, akým spôsobom sa jej 

podarilo vrátiť na Slovensko a pokračovať v štúdiu. Záznam z diskusie je dostupný na Youtube. 

Dňa 23. júna 2020 sa uskutočnilo virtuálne podujatie 

„Doma v EÚ“, ktorého organizátorom bolo Zastúpenie 

Európskej komisie na Slovensku. Podujatie sa malo 

pôvodne uskutočniť v rámci slovenskej roadshow v 

mestách Revúca a Gelnica, no kvôli aktuálnej situácii 

bolo presunuté do online priestoru. Diskusia sa venovala 

oživeniu ekonomiky po pandémii a podpore 

podnikateľov v regiónoch či programu Erasmus+ a jeho 

možnostiam. Zúčastnili sa jej viacerí významní hostia 

ako Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku, Martin Klus, štátny 

tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na Slovensku, Vladimír Ledecký, 

poslanec NRSR, primátori miest Gelnica a Revúca a iní. Program Erasmus+ predstavila Lucia Foltýnová 

(SAAIC) a Peter Kupec (IUVENTA). Nasledovala kultúrnu časť podujatia, príhovor Zuzany Kronerovej 

či stand-up vystúpenie. Viac sa dozviete na webstránke podujatia a záznam z diskusie je rovnako 

dostupný na Youtube. 

 

 

https://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2020/Vyzva_TZP_studentov_zamestnancov_VS_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KcE5GSBMM7Q&t=74s
https://domaveu.sk/#/
https://www.youtube.com/watch?v=50r6Yvz0pMw&t=7347s
https://www.youtube.com/watch?v=KcE5GSBMM7Q&t=74s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3aLS1Qd%3Ffbclid%3DIwAR1ZxT0dirm47uERBuTWr6geBzBThwezbuJRA7WIb0oH1AjEgGwBORg6aiM&h=AT092rtJLzPrsIKawds-bAc_QAXyGQGpnw77-5tDNvcHlL1vFh2AQFMi_x1u0hiMZ5eRb8rD5mhhZIAkMp8_fGfGFmqXjhYkBuYx2JI8ft5y0ojHTjhZy1A7zY5W3WtNahs92LEwcILfP0GN4fS9Vf3VXvub2c5396dJkzQOwzPbV4CJmbaIOZ4z59VDzrrt9eXpcN65d95Q6f-1SOyojq2wMNOyHuVdSKrJPeyFfBidBPJzVWxTXsWy67Ir69_yygVxq4KE6DaOe7v00aHEHQgsV2O8faO5TPBJb1zzAh7e38lY-4i8UGP71jJnqByCGlsc1MAcWHvefclN2bAGxrUm_LROD5WN2hRAF2rDokuUBbW80eLP77W0FHZpu94cEoXYgfXRg_Q-j_bDM3ipg-lVnuK12PJfu1KFTosVVwPrdN9EbIVid8auqVuONGSlbfEecExrE3u4aBP8WsbINLIGZ6Nxu_xfVbmsyLLZmO-G5n9_2obpfDZq8d5E9Z0fjZGjgg-gWUnv4ofeTibORwcWY2DX5G0e34Z7778ieQECFuLpmT1INb2-KTEB74r_1A_iGMHD1khKX00_COy98OboSe_FqIlW_tJUikw9VPSSG54hnDrGJDCXIycuGBS5NGR3Qg
https://www.youtube.com/watch?v=50r6Yvz0pMw&t=7347s


 

 

 

 
 

33 rokov zahraničných mobilít 

Program Erasmus+ oslávil 33. ročník svojho fungovania a za tento čas 

zmenil život už viac než 10 000 000 účastníkov! Pri tejto príležitosti bola 

vyhlásená fotografická súťaž #Erasmus10Million, do ktorej sa mohli zapojiť 

všetci bývalí aj súčasní účastníci mobilít v programe Erasmus+ a z ktorej 

bolo vybraných 33 víťazných príspevkov. Medzi víťazmi sa nachádzal aj 

príspevok slovenskej účastníčky z projektu „One World Week“ v Írsku. 

Všetky víťazné fotografie nájdete v galérii. 
 

Ako vnímate aktivity nadnárodnej spolupráce (TCA)? 

Národná agentúra spracovala analýzu dotazníkov, ktoré vypĺňali účastníci 

aktivít nadnárodnej spolupráce TCA – kontaktných seminárov, tematických 

seminárov a študijných návštev, v roku 2019. Z analýzy sa dozviete, akú 

pridanú hodnotu mala účasť na aktivitách nadnárodnej spolupráce pre 

vysielajúcu inštitúciu, pre samotných účastníkov a či účasť na TCA môže 

pomôcť pri príprave projektu v rámci programu Erasmus+. 

Analýza  poskytuje aj názory účastníkov na administratívne postupy, ktoré 

sú s aktivitami TCA spojené, a komentáre či návrhy na zlepšenie. Vďaka 

analýze získate motiváciu zúčastniť sa najbližších podujatí TCA, ktorých 

ponuku pravidelne aktualizujeme! 
 

Výsledky Výzvy 2020 
Európska komisia zverejnila 5. novembra 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. Výsledkom úspešnej jesennej informačnej kampane bolo aj 
množstvo podaných návrhov projektov. V rámci Kľúčovej akcie 1 prijala SAAIC – Národná agentúra 
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu prijala spolu 441 návrhov projektov, čo 
predstavuje nárast o 9 % oproti predchádzajúcemu roku. 
  
Schválených bolo zatiaľ 243 projektov, pričom ďalšie vybrané projekty boli umiestnené na rezervný 
zoznam, z ktorého bude národná agentúra schvaľovať projektové návrhy do konca roka 2020 v prípade 
dodatočne uvoľnených finančných prostriedkov z Európskej komisie. Výsledky výberovej procedúry 
nájdete na našich webstránkach. 
 

Sektor vzdelávania 

a odbornej 

prípravy 

Školské 

vzdelávanie 

Odborné 

vzdelávanie 

a príprava 

Vysokoškolské 

vzdelávanie (mobilita 

do krajín programu) 

Vysokoškolské 

vzdelávanie (mobilita 

z/do partnerských krajín) 

Vzdelávanie 

dospelých 

Počet podaných 

prihlášok 
163 198 32 25 23 

Počet schválených 

prihlášok 
83 86 32 23 19 

https://www.facebook.com/pg/EUErasmusPlusProgramme/photos/?tab=album&album_id=2994987937218603&ref=page_internal
https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/analyza_dotaznikoveho_prieskumu_tca_3921.pdf
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=22
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/index.php?sw=41&submenu=7
https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/analyza_dotaznikoveho_prieskumu_tca_3921.pdf


 

 

 

Školské vzdelávanie 
 

V sektore školského vzdelávania na situáciu 

uplynulých mesiacov veľmi pohotovo zareagovali 

online platformy Európskej komisie – eTwinning 

a School Education Gateway. Na zvýšený záujem zo 

strán škôl odpovedali zintenzívnením aktivít 

a vytváraním informačných materiálov, ktoré 

pomohli učiteľom preklenúť toto obdobie. 

 

 

 

Platforma School Education Gateway pripravila množstvo článkov v rámci témy mesiaca, online 

kurzov, webinárov, prieskumov, či vzdelávacích nástrojov pre školy a učiteľov. Záznamy z webinárov 

venujúcich sa témam ako učenie sa o životnom prostredí, o dopade COVID-19 na vzdelávanie a prax 

v odbornom vzdelávaní, či webinár venujúci sa téme formatívneho hodnotenia je možné nájsť na 

webstránke. Užitočná je aj ponuka online vzdelávacích kurzov, do ktorých sa môžete stále zapojiť, stačí 

si vybrať z Katalógu kurzov. 

 

Platforma nedávno zverejnila aj praktický nástroj European Toolkit for 

schools. Databáza s vyše 150 informačnými zdrojmi má za cieľ  podporu 

inkluzívneho vzdelávania a riešenie predčasného ukončenia školskej 

dochádzky. Množstvo zdrojov nájdete aj v slovenskom jazyku po zvolení 

príslušnej jazykovej verzie a pre získanie úplného prístupu k zdrojom je 

dobré sa na stránku prihlásiť, prípadne zaregistrovať.  

 

Jeden z posledných zverejnených prieskumov School Education Gateway je 

zameraný na online a diaľkové vzdelávanie. Výsledky tohto prieskumu 

odhalili, že školy takmer všetkých respondentov prešli od začiatku krízy 

COVID-19 na niektorú z foriem diaľkového vzdelávania. Zároveň viac ako 60 

% opýtaných verí, že keď sa školy znovu otvoria, školské postupy nebudú také 

isté a budú viac využívať možnosti diaľkového vyučovania a vzdelávania. U 

mnohých viedlo uzavretie škôl k ich prvej skúsenosti s online vyučovaním. 

Viac sa dozviete v prieskume.  Príležitosťami a výzvami kombinovaného 

modelu výučby v kontexte dopadu ochoreniu COVID-19 a blížiacim sa 

nadchádzajúcim školským rokom sa zaoberá publikácia Blended learning in 

school education: guidelines for the start of the academic year 2020/21.  

 

 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/webinars.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/teacher_academy/catalogue/results.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/viewpoints/surveys.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources/publications/blended-learning-guidelines.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources/publications/blended-learning-guidelines.htm
https://www.etwinning.net/sk/pub/community/etwinning-and-school-education.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm


 

 

 

 

Aj platforma eTwinning uverejnila užitočné materiály pre školy, ktoré pomohli učiteľom, žiakom i 

rodičom presunúť vyučovanie do online priestoru.  Rovnako poskytla možnosti účasti na webinároch  

a ďalších online akciách s cieľom vyťažiť z tejto situácie čo najviac pozitív, aby sa zabezpečilo plynulé 

pokračovanie vyučovania na školách a aby sa plne využili nové možnosti v tejto dimenzii vzdelávania. 

 
eTwinning priniesol komunitu škôl v Európe domov prostredníctvom novej skupiny „eTwinning at 

Home“, ktorá rýchlo nadobudla niekoľko tisíc členov. Po prvýkrát a len v tomto konkrétnom období 

tak eTwinning povolil pracovať spoločne na projekte učiteľom z tej istej školy a umožnil tiež učiteľom 

a žiakom používať priestor TwinSpace ako virtuálnu platformu. Učitelia tak mohli na stránkach nájsť 

zbierku inšpiratívnych materiálov pochádzajúcich z celej komunity, výpovede učiteľov, spoločné online 

aktivity, návody na rôzne témy a niekoľko praktických príkladov činností z vybraných projektov.  

 
V zaujímavej publikácii „eTwinning v čase pandémie“ sa 31 učiteľov z rôznych 

vzdelávacích inštitúcií, od materských škôl až po univerzity, podelili o to, ako 

zvládli dištančné vzdelávanie počas korony, ako motivovali svojich žiakov, ale 

aj o to, ako vyzeral ich bežný „školský“ deň. Príbehy slovenských učiteliek a 

zároveň eTwinning ambasádoriek Kataríny Hvizdovej a Kamily Bažíkovej o tom, 

ako sa popasovali so zložitou situáciou zatvárania škôl, zaujal aj európsku 

centrálu eTwinning, ktorá o nich napísala článok.  

 
eTwinning rovnako ponúka množstvo bezplatných školení, online webinárov a kurzov, ktorých 

aktuálnu ponuku nájdete na webstránkach platformy.  

 

Učiteľ Slovenska 2020 

Národná cena Učiteľ Slovenska 2020, ktorú organizuje Komenského inštitút 

už tretí ročník, pozná svojich TOP 30 finalistiek a finalistov. My máme 

radosť, že mnohí z nich pôsobia na školách, ktoré sú súčasnými alebo 

bývalými realizátormi projektov v programe Erasmus+. O to viac im držíme 

palce a tešíme sa na výsledok súťaže, ktorý by mal byť známy v októbri 2020. 

Všetkých finalistov nájdete na webstránkach súťaže. 

 

 

https://www.etwinning.net/sk/pub/newsroom/highlights/etwinning--bringing-the-commu.htm
https://www.etwinning.net/sk/pub/newsroom/highlights/etwinning--bringing-the-commu.htm
http://www.etwinning.sk/images/2020/6/eTwinning-publikacia-final_23.6.pdf
https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/etwinning-in-times-of-school-c.htm?fbclid=IwAR3eZkIwCXDPL4yfYRyR6PtbfeaDZv5unioRBR_z24sYeLOPfHPCZjs5gwM
http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/42-skolenia-etwinning-prezencne-aj-online?fbclid=IwAR1TmPgtlXCT6Stv8gi5l-Ekczbf68pp4iJJy5NlxvA1gpA0damR_7DYycQ
https://ucitelslovenska.sk/finalisti-vitazi/finalisti/?fbclid=IwAR0ccYMa7LgteeAGYPcPMdQxMTNO_wAToEClko6Tr6RLbiHNwrKV8NCWsOg
http://www.etwinning.sk/images/2020/6/eTwinning-publikacia-final_23.6.pdf
https://www.etwinning.net/sk/pub/newsroom/highlights/etwinning--bringing-the-commu.htm
https://ucitelslovenska.sk/finalisti-vitazi/finalisti/?fbclid=IwAR0ccYMa7LgteeAGYPcPMdQxMTNO_wAToEClko6Tr6RLbiHNwrKV8NCWsOg


 

 

 

Odborné vzdelávanie a príprava 

Výzvy a príležitosti v sektore OVP, ktoré priniesla 

pandémia COVID-19  

Európska aliancia pre učňovské vzdelávanie (European 

Alliance for Apprenticeships) organizovala dňa 17. júna 

2020 online diskusiu o učení sa na diaľku. Pandémia COVID-

19 ovplyvnila spôsob akým pracujeme a učíme sa 

bezprecedentným spôsobom. Počas živej diskusie boli prezentované výsledky z globálneho prieskumu 

týkajúceho sa šírenia koronavírusu. Spoločne ho začali realizovať kľúčové medzinárodné a regionálne 

organizácie s cieľom lepšie porozumieť dopadu epidémie na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, učňov 

a stážistov. Počas diskusie boli prezentované aj osvedčené postupy, ktoré vyplynuli z prieskumu, či 

spôsoby, akým smerom by sa mala politika uberať, aby sa nové výzvy v súvislosti s pandémiou COVID-

19 mohli úspešne riešiť. Záznam z diskusie, prezentácie a správa z podujatia sú dostupné na 

webstránke Európskej komisie.  
 

Centrá odbornej excelentnosti: ekosystémy zručností 

pre inovácie, regionálny rozvoj a inklúziu  

Centrum TKNIKA s podporou Európskej komisie a platformy 

piatich pilotných projektov odbornej prípravy zorganizovala 

dňa 16. júna 2020 virtuálnu konferenciu venujúcu sa 

centrám odbornej excelentnosti, ktorej sa zúčastnilo 1723 

ľudí zo 105 krajín. V prvom bloku konferencie zástupca ministerstva školstva baskickej vlády a 

zástupcovia Európskej komisie vysvetlili účastníkom, čo znamená excelentnosť v odbornom vzdelávaní 

a príprave, aká je politická vízia Európskej komisie, ako spolupracujú s partnerskými krajinami 

prostredníctvom Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, aký je vzťah medzi excelentnosťou v 

odbornom vzdelávaní a príprave a regionálnym rozvojom a napokon, ako výkonná agentúra EACEA 

transformuje politickú víziu Európskej únie do konkrétnych programov. V druhom bloku sa predstavilo 

päť pilotných projektov odbornej prípravy, ktoré boli schválené v pilotnej iniciatíve Európskej komisie 

v roku 2018. Videozáznamy a prezentácie sú dostupné na webstránke centra TKNIKA.  

 

Európsky týždeň odborných zručností 2020  

Tento rok bude sláviť Európsky týždeň odborných zručností 

svoje piate výročie! Jeho témou je „prechod na zelenú a 

digitálnu zmenu“! Pre odborné vzdelávanie a prípravu je 

týždeň odborných zručností vynikajúcim spôsobom ako 

zvýšiť informovanosť o práci v oblasti OVP a propagovať 

svoje aktivity pre širšiu laickú, ale aj odbornú verejnosť. 

Piaty ročník ETOZ sa uskutoční v termíne od 9. do 13. novembra 2020 v Berlíne. Azda najdôležitejšou  

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1147&furtherNews=yes&newsId=9721
https://tknika.eus/en/cont/centres-of-vocational-excellence-skills-ecosystems-for-innovation-regional-development-and-inclusion-access-to-the-videos-and-presentations/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1147&furtherNews=yes&newsId=9721


 

 

 
 

súčasťou iniciatívy sú podujatia, ktoré sa konajú v termíne od 1. marca do 31. decembra 2020 a 

pripravia ich samotní realizátori projektov v programe Erasmus+.  

 

Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré 

podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v 

ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, 

kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho 

združenia voľného obchodu. Európska komisia vytvorila 

celoeurópsku stránku pre iniciatívu Európsky týždeň 

odborných zručností, na ktorej sú uvedené informácie o cieľoch iniciatívy, kto a ako sa môže do nej 

zapojiť, ako aj rôzne podporné materiály. Organizácie, ktoré organizujú podujatia venované 

Európskemu týždňu odborných zručností, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť priamo na 

európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí jedinečná databáza podujatí organizovaných vo všetkých 

zapojených krajinách. Registrácia je otvorená pre podujatia, ktoré boli organizované od 1. marca, alebo 

ktoré budú organizované do 31. decembra tohto roku. 

Cena výnimočnosti v odbornom vzdelávaní a príprave  

Do konca júna 2020 ste mohli prihlasovať svojich nominantov na „Cenu výnimočnosti v OVP” v rámci 

Európskeho týždňa odborných zručností v jednotlivých 

kategóriách, a to konkrétne:  

1. Inovatívneho poskytovateľa OVP  

2. Najlepšieho učiteľa/trénera v OVP  

3. Najlepšieho výskumníka v OVP  

4. Najlepší príklad zácviku na pracovisku  

5. Najlepší príklad člena EAfA  

6. Najlepšiu školu so zameraním na učenie podnikateľských zručností a iné.  

Termíny nominácií však boli predĺžené pri väčšine kategórií až do 31. augusta! Viac informácií.  

Tento rok sa osobitná pozornosť pri oceňovaní bude venovať projektom, ktoré sú v súlade s jednou z 

dvoch priorít Európskej komisie pre roky 2019 - 2024 „Európska zelená dohoda“ alebo „Európa 

pripravená pre digitálny vek“. Taktiež vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktorým práve teraz čelíme, sa 

Európska komisia rozhodla, že niektoré ocenenia zameria  na dištančné vzdelávanie. Odovzdávanie 

cien sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa odborných zručností v Berlíne. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/partners_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanVocationalSkillsWeek2020
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2020_en


 

 

 

Vysokoškolské vzdelávanie 

Štipendiá Erasmus Mundus pre spoločné magisterské 

programy 

Európska komisia vyhlásila výsledky výberu držiteľov štipendií 

Erasmus Mundus pre spoločné magisterské programy. Prihlásilo 

sa 29 145 záujemcov zo 142 krajín sveta a zo Slovenska boli 

vybraní 3 úspešní uchádzači z celkového počtu 2 452. V percente 

úspešnosti (43 %) dosahujeme najlepšie výsledky spomedzi krajín 

programu, v rámci sveta sa Slovensko umiestnilo na druhom 

mieste. Celková priemerná úspešnosť bola iba 8 %. Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus 

(EMJMD) sú určené pre študentov vysokých škôl s ukončeným bakalárskym vzdelaním, ktorí plánujú 

študovať celé magisterské štúdium v niektorom z ponúkaných spoločných programov. Zoznam 

aktuálnych programov EMJMD môžete nájsť tu. 

 

Webinár pre kontaktné osoby Erasmus+ na vysokých školách 

Tohtoročné stretnutie Erasmus+ koordinátorov a kontaktných 

osôb sa uskutočnilo dňa 29. júna 2020 formou webináru. 

Predmetom stretnutia boli výsledky mobilitných projektov z 

Výzvy 2020, novinky v zmluvách o poskytnutí grantu, prehľad 

opatrení prijatých počas pandémie vírusu COVID-19. Počas 

webinára bol priestor aj pre zástupcov vysokých škôl na diskusiu 

k zvládnutiu krízy na vysokých školách a k plánom pre budúci 

akademický rok. V druhej časti programu bola hlavnou témou digitalizácia v programe Erasmus+ a 

príprava na nový program. Veronika Petruňová z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytla 

účastníkom webinára praktické školenie o digitálnom uzatváraní medziinštitucionálnych zmlúv v 

novom programe Erasmus+. Prezentácie z webinára nájdete na našich webstránkach. 

 

Webináre European University Foundation (EUF) 

EUF zorganizovala webináre pre vysoké školy na tému 

Erasmus Goes Digital v období mája a júna 2020. Prvý zo 

série webinárov bol na tému „The European Student 

Identifier“, kde bol tento prvok predstavený, bolo 

vysvetlené, ako pomôže pri bezpečnej a online 

autentifikácii študentov vysokých škôl na európskej 

úrovni, a boli zdieľané aj príklady dobrej praxe a úspešná 

implementácia na niektorých európskych univerzitách. Druhou témou webinárov bolo „The new 

Erasmus+ mobile app“. Hovorilo sa o aplikácii ErasmusApp, ktorej nová verzia bude predstavená 

koncom roka 2020. Vývojári aplikácie opísali nové funkcionality a spôsob, ako budú mať študenti cez 

aplikáciu prístup k rôznym službám, ktoré poskytuje prijímajúca vysoká škola. Posledný webinár bol na  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


 

 

 

 

 

tému „The new Online Learning Agreement“, kde boli predstavené novinky týkajúce sa tvorby 

a podpisovania zmlúv o štúdiu, ktoré budú povinné už od začiatku nového programového obdobia 

2021 – 2027. 

Všetky prezentácie sú dostupné na webstránkach EUF. 

 

Webinár o Európskych univerzitách 

Dňa 10. júna 2020 sa uskutočnil webinár na tému 

centralizovanej akcie programu Erasmus+ Európske univerzity, 

ktorý organizovalo združenie univerzít Coimbra Group 

s názvom „Open Session on the European Universities 

Alliances“. Webinár sa zameral na konkrétne skúsenosti členov 

z už schválených Európskych univerzít a o zvládnutie 

koronakrízy v rámci aliancií. V druhej časti sa hovorilo o téme 

Európskeho diplomu (European degree), ktorý bol navrhnutý 

ministrami školstva na summite v roku 2017 a mal by byť 

výsledkom spolupráce vysokoškolských inštitúcii v alianciách Európskych univerzít.  

Európska komisia má v pláne zahrnúť projekty Európskych aliancií aj do nového programu Erasmus+, 

hoci by sa tak nemalo stať vo výzve v roku 2021. Európska komisia, samotní zástupcovia z už 

schválených aliancií a iné zúčastnené strany sa zhodli, že je dôležité najskôr vyhodnotiť dopady 

a výsledky schválených aliancií pred publikovaním novej výzvy. Dostupný je program, stručné zhrnutie 

aj záznam z webinára.  

 

Aj slovenské univerzity sú EURÓPSKE! 

Výsledky Výzvy 2020 na projekty Európskych univerzít boli zverejnené, vybraných bolo 24 aliancií, 

v ktorých figuruje spolu 165 vysokoškolských inštitúcii vrátane 3 slovenských vysokých škôl – 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita 

Komenského v Bratislave. Každá aliancia univerzít získala grant 

do maximálnej výšky 5 miliónov eur z programu Erasmus+ 

a maximálne 2 milióny eur z programu Horizont 2020 na 

trojročný projekt, ktorý má za cieľ vytvorenie spoločného 

vzdelávacieho priestoru.  

Viac informácii nájdete v tlačovej správe Európskej komisie 

a informačnom letáku. Vybraným alianciám gratulujeme 

a slovenským vysokým školám prajeme úspešnú spoluprácu pri 

budovaní univerzít budúcnosti! 

 

 

https://uni-foundation.eu/upcoming-erasmus-does-digital-webinars/
https://www.coimbra-group.eu/wp-content/uploads/CG-Webinar-Open-session-2.pdf
https://www.coimbra-group.eu/events/2020-open-session-on-the-european-universities-alliances/
https://www.youtube.com/watch?v=VnO5woykjJk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1264?fbclid=IwAR3ydpIE_yC4sGZaZ3cB9QBNCAkx2dN9OMPgofKgeR1FALdHUF4Gl8pMEr0
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/european-universities-initiative-factsheet.pdf


 
 
 
 

Vzdelávanie dospelých 

Projekt „Tvoríme modernú verejnú politiku vzdelávania dospelých“ 

AINOVA finalizuje záverečnú etapu dvojročného projektu „Tvoríme modernú 

verejnú politiku vzdelávania dospelých“ (2018 - 2020) podporeného 

z Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom projektu bolo 

vypracovať návrhy riešení vo verejnej politike vzdelávania dospelých spolu 

s praktickými odporúčaniami pre regióny. Toto všetko spolu so zaujímavými a inšpiratívnymi príkladmi 

dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia nájdete v záverečnej správe projektu na webstránkach 

AINOVA. 

 

Globálna správa o vzdelávaní dospelých 

Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie vydal 4. globálnu správu 

o vzdelávaní dospelých, ktorá mapuje pokrok členských štátov UNESCO v 

porovnaní so záväzkami prijatými na medzinárodnej konferencii o vzdelávaní 

dospelých v roku 2009 a kodifikovanej v akčnom rámci Belém. Zistenia o 

nepriaznivom pokroku v tejto oblasti ako aj stále nízkej účasti najmä medzi 

znevýhodnenými skupinami osôb si môžete prečítať v zhrnutí na webstránkach 

portálu EPALE, či v samotnej správe. 

 

Europass v novom šate 

Nový Europass sa stal realitou! Od 1. júla 2020 je bezplatná online platforma www.europass.eu 

prístupná až v 29 jazykoch. Táto inovovaná verzia ponúka okrem osvedčených nástrojov aj rôzne 

novinky, ktoré užívateľovi umožnia efektívne si riadiť svoju vlastnú kariéru. e-Portfólio slúži na 

prehľadné zaznamenávanie vlastných úspechov, zručností a kvalifikácií nadobudnutých počas 

celoživotného vzdelávania, a to v jednom osobnom zabezpečenom 

on-line priestore. Moja knižnica zase umožňuje uchovávať svoje 

certifikáty, osvedčenia, vysvedčenia a diplomy. Nový Europass 

ponúka aj aktuálne a personalizované informácie o pracovných 

miestach alebo možnostiach štúdia v celej Európe. Vďaka týmto ako 

aj ďalším nástrojom si môžete v jednom virtuálnom priestore 

prehľadne mapovať vlastný kariérny rozvoj a zvýšiť tak svoje šance 

vzdelávať sa či zamestnať sa v niektorej z krajín Európy. 

K európskej platforme v tomto roku pribudla aj slovenská verzia www.europass.sk, na ktorej môžu 

používatelia nájsť aj ďalšie užitočné nástroje potrebné pri plánovaní a rozvoji svojej stáže, štúdia, 

odbornej praxe alebo zamestnania, ako napr.: 

- registračné čísla k vydaniu dokumentu Europass-mobilita, 

- dodatky k vysvedčeniu a osvedčeniu vydávané ku kvalifikáciám nadobudnutým v SR, 

- informácie o podujatiach organizovaných Národným centrom Europass v SR. 

https://ainova.sk/project/tvorime-modernu-politiku-vzdelavania-dospelych-moved/
https://epale.ec.europa.eu/sk/node/146240?fbclid=IwAR1nQT95Ff2oWBAgB2PRc5N9YNxlst6liN7lBgLLJnPSTN5jpjA4kiYpfnk
https://uil.unesco.org/system/files/grale_4_final.pdf
http://www.europass.eu/
http://www.europass.sk/
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Online vzdelávanie v múzeu 

Múzeum Slovenského národného povstania prevádzkuje svoje 

Vzdelávacie centrum od roku 2015. V súčasnosti však jeho aktivity 

prenieslo aj do online priestoru a začalo ponúkať pedagógom a širokej 

verejnosti online vzdelávanie týkajúce sa slovenskej histórie súvisiacej 

s SNP. Múzeum ponúka niekoľko obsiahlych online kurzov, z ktorých je 

každý rozdelený do viacerých obsahovo nadväzujúcich lekcií. 

Záujemcovia sa môžu do zvedieť viac o Slobodnom slovenskom vysielači, 

Slovenskom národnom povstaní, holokauste a slovenskej spoločnosti v kontexte 2. svetovej vojny. 

Kurzy nájdete vo virtuálnej učebni múzea. 

 

Jazykové vzdelávanie a viacjazyčnosť 

Jazyková rozmanitosť predstavuje veľké bohatstvo Európskej únie, čo sa 

premietlo aj do prijatia Odporúčania Rady EÚ o komplexnom prístupe k výučbe 

a učeniu sa jazykov. K rozvoju viacjazyčných kompetencií alebo naopak, 

k prekonávaniu možných výziev súvisiacich s používaním rôznych jazykov 

v spoločnosti, môže prispieť aj správa „Budúcnosť jazykového vzdelávania v 

Európe: prípadové štúdie inovačných postupov“. Jej hlavným cieľom bolo 

preskúmať vznikajúce inovačné prístupy a stratégie výučby jazykov v Európe, 

ktoré podporujú viacjazyčnosť a môžu byť inšpiratívne pre pedagógov ako aj 

pre tvorcov politík v budúcnosti. Správa je dostupná v anglickom jazyku.  

 

Závery z prípadových štúdií, ktoré sú uvedené v tejto správe, boli predmetom webinára s názvom 

„Budúcnosť jazykového vzdelávania v Európe: ponaučenia z prípadových štúdií“ za účasti odborníkov 

z Európy aj Kanady. Tento webinár bol zároveň súčasťou série webinárov o viacjazyčnosti 

organizovaných sieťou expertov NESET v spolupráci s Európskou komisiou. O tom, ako pomôcť deťom 

uspieť vďaka jazykovým online nástrojom, ako využívať inovatívne metódy jazykového vzdelávania, či 

akú úlohu zohrávajú modely bilingválneho vyučovania sa môžete dozvedieť v záznamoch z webinárov. 

  

 

 

 

  

http://snp.ucebna.org/
https://nesetweb.eu/en/resources/library/the-future-of-language-education-in-europe-case-studies-of-innovative-practices/
https://nesetweb.eu/en/conference/webinars-on-language-education-and-multilingualism/
https://nesetweb.eu/en/resources/library/the-future-of-language-education-in-europe-case-studies-of-innovative-practices/
https://nesetweb.eu/en/conference/webinars-on-language-education-and-multilingualism/


 

 

 

Mládež a šport 

Európsky dialóg s mládežou 

Rada mládeže Slovenska v roku 2019 opäť realizovala v rámci Európskeho dialógu s mládežou online 

konzultácie, tentokrát už k VII. cyklu. Zber dát prebehol od júna do septembra 2019 a zapojilo sa široké 

spektrum mládeže. Dokopy sa zapojilo 7128 respondentov vo veku 11 - 41 rokov. Európsky dialóg s 

mládežou je nástroj na to, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a 

ich názory. Jeho cieľom je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Európsky 

dialóg s mládežou sa v roku 2019 zameral na témy zamestnania, vzdelávania a života mladých na 

vidieku. Hlavným cieľom bolo pochopiť vybrané aspekty zamestnanosti mladých ľudí. 

Článok o vybraných údajoch a opatreniach si prečítajte na www.pracasmladezou.sk. Prečítať si môžete 

kompletnú správu či jej zhrnutie.   

 

Konferencia EMPOWER – no uznaj 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zorganizovala dňa 11. decembra 

2019 v Bratislave konferenciu s názvom “Empower - no uznaj”, na 

ktorej spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

udelila vybraným aktérom v práci s mládežou ocenenia za najväčší 

prínos v oblasti neformálneho vzdelávania. Počas konferencie boli taktiež obnovené záväzky 

„Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“, ku ktorej sa svojím 

podpisom pridalo 25 nových signatárov. Zoznam signatárov a bližšie informácie nájdete na 

webstránkach.  

 

Česko-slovenská spolupráca v projekte Europe Goes Local 2020 

V priebehu februára sa uskutočnili úvodné stretnutia k projektu Europe 

Goes Local 2020 v Prahe a Bratislave, ktorých sa zúčastnilo 5 českých a 

12 slovenských samospráv. Tímy sa na nich oboznámili s doterajším 

priebehom projektu, Chartou lokálnej práce s mládežou a plánmi na 

tento rok. Stretnutím sa zároveň oficiálne odštartovala česko-slovenská spolupráca v rámci projektu.  

 

Publikácia: Solidaritou k zmene – Sprievodca projektmi v oblasti solidarity 

Radi by sme vám dali do pozornosti novú publikáciu s názvom 

„Solidaritou k zmene“, ktorej cieľom je poskytnúť žiadateľom 

komplexné informácie o projektoch v oblasti solidarity, od podania 

žiadosti až k realizácii projektov. Okrem faktických informácii a 

užitočných tipov nájdete v publikácii aj príklady dobrej praxe. 

Publikáciu v online podobe si môžete stiahnuť tu.   

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2020/04/24/europsky-dialog-s-mladezou-sprava-z-online-konzultacii-2019/
https://eudialogsmladezou.sk/2020/04/08/sprava-z-online-konzultacii-2019/
https://eudialogsmladezou.sk/wp-content/uploads/2020/04/Euro%CC%81psky-dialo%CC%81g-s-mla%CC%81dez%CC%8Cou.pdf
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/uznavanie-signatari/
http://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2020/02/Publikácia-EZS-solidárne-projekty.pdf
https://youtu.be/U0_uttGBys0


 

 

 

 

Každý iný, všetci rovní 

Slovensko píše históriu Živých knižníc už od roku 2007, kedy IUVENTA zabezpečila implementáciu 

kontaktných Živých knižníc na Slovensku, a to prostredníctvom tréningu Živých kníh a knihovníkov, 

realizácie samotných Živých knižníc a prípravy metodickej príručky: Živé knihy - Nechajme knihy 

rozprávať (2008). V tejto svojej činnosti IUVENTA pokračuje aj naďalej! Tento rok pre vás pripravujeme 

kontaktné živé knižnice v mestách - Michalovce, Rožňava, Lučenec, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a 

Bardejov. Ak sa už teraz na živé knižnice tešíte a neviete sa dočkať, pozrite sa, čo nám o živých 

knižniciach povedali ich „čitatelia“.  

 

Čo ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou 

IUVENTA počas obdobia pandémie COVID-19? 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 

prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období 

ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možnosť vzdelávania sa online v rôznych 

oblastiach. Primárne bolo po vypuknutí pandémie nevyhnutné určiť, ktoré akreditované a 

neakreditované vzdelávacie programy sú vhodné na realizáciu v online platforme a pripraviť ich 

metodiky. Prečítajte si tlačovú správu. 
  

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme 

celoeurópske riešenie  

„Prázdne“ vidiecke oblasti, starnúca populácia, relatívne slabá 

ekonomika, príťažlivosť zahraničných krajín v EÚ, nedostatočná 

infraštruktúra, sociálne vylúčenie. Dôsledkom množstva doteraz neriešených problémov je, že mnohé 

vidiecke oblasti strácajú svoju perspektívu. Odborníci z 25 krajín hľadajú riešenia, ako zlepšiť život 

mladých ľudí na vidieku. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa koncom roka 2019 zapojila do 

rozsiahleho výskumného projektu COST CA 18213, „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk 

underlying rural NEETs social exclusion“.  Rural NEET Youth Observatory už má skoro 80 členov po 

celom svete. Môžete si nás pozrieť na mape!  

 

IUVENTA sa stala Národným korešpondentom pre Youth Wiki 

Od apríla 2020 sa IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže stala Národným 

korešpondentom pre európsku online platformu Youth Wiki. Táto 

platforma slúži ako online encyklopédia národných politík mládeže s 

cieľom umožniť Európskej komisii a členským štátom EÚ vytvárať politiku mládeže založenú na 

dôkazoch a na najaktuálnejších údajoch týkajúcich sa mladých ľudí. Na týchto stránkach je možné nájsť 

komplexnú databázu národných štruktúr, politík a aktivít pre podporu mladých ľudí. Medzi kľúčové 

oblasti, ktoré sú popísané na tejto platforme za jednotlivé štáty, patrí aj vzdelávanie a príprava, 

zamestnanosť, podnikanie, zdravie, participácia, dobrovoľníctvo, sociálna inklúzia, mládež a svet, 

kreativita a kultúra. Viac informácií nájdete na webstránke. 

https://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2020/02/ziva-kniznica_publikacia.pdf
https://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2020/02/ziva-kniznica_publikacia.pdf
https://youtu.be/dE5mVWrvnzI
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/co-ponuka-mladym-ludom-ziakom-a-pracovnikom-s-mladezou-iuventa-pocas-obdobia-pandemie-covid-19-.alej?ind=
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2020/04/02/ako-zlepsit-zivot-mladych-ludi-na-vidieku-hladame-celoeuropske-riesenie/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2020/04/02/ako-zlepsit-zivot-mladych-ludi-na-vidieku-hladame-celoeuropske-riesenie/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2020/04/02/ako-zlepsit-zivot-mladych-ludi-na-vidieku-hladame-celoeuropske-riesenie/
https://rnyobservatory.eu/members.map
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki


 

 

 

 

 

Národná agentúra vzdeláva online 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu 

odštartovala historicky prvé online školenie s názvom ESCalátor. 

Účastníci online školenia sa mali možnosť dozvedieť viac o možnostiach 

programu Európsky zbor solidarity. Školenie je prioritne zamerané na 

projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžeš zapojiť aj ty, ak si vo 

veku od 18 do 30 rokov. Ak máš nápad, ako pomôcť svojej komunite, nenechaj si ho pre seba, ale podeľ 

sa s ním na ďalšom školení ESCalátor, a my ho radi podporíme. Spolu s našimi školiteľmi sa tešíme na 

tvoje nápady už začiatkom septembra. Ak chceš vedieť viac aj o ďalších online školeniach, sleduj našu 

webstránku.   

 

Spoznaj svojho kouča 

Národná agentúra s radosťou oznamuje, že koncom februára vznikol nový pool koučov, ktorého cieľom 

je sprevádzať mladých ľudí počas realizácie projektov v oblasti solidarity. Pool je zložený z 11 koučov, 

ktorí pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Každý kouč má svoj vlastný príbeh, ako sa ku koučingu 

dostal. To, čo majú spoločné, je dostatok skúseností v práci s mládežou, s neformálnym vzdelávaním a 

poslanie pomáhať práve vám, mladým. Zvoľ si preto svojho kouča, ktorý je pripravený ťa previesť 

cestou zmeny v tvojej komunite. Všetkých koučov s ich profilmi a kontaktmi nájdeš tu. 

 

Eurodesk: Kurzy a užitočné linky 

Rozmýšľaš, ako sa ďalej vzdelávať v téme neformálneho vzdelávania? Hľadáš 

ďalšie zdroje informácií a ponúk, ktoré by ti mohli pomôcť k rozvoju 

vlastných kompetencií? Tak práve v knižnici Eurodesku nájdeš odkazy aj na 

iné zaujímavé online kurzy, či školiace materiály.  

 

Slovensko má prvú mládežnícku delegátku pri Svetovej 

zdravotníckej organizácii 

Slovensko má prvú mládežnícku delegátku pri Svetovej zdravotníckej organizácii - World Health 

Organization (WHO). Na obdobie rokov 2020/2021 ňou bude Katarína Dudová, absolventka King's 

College London v odbore Globálne zdravotníctvo a sociálna medicína, ako aj Kolégia Antona 

Neuwirtha. Aktuálne sa spolupodieľa na projekte PIAAC - Medzinárodné hodnotenie kľúčových 

kompetencií dospelých realizovaného prostredníctvom NÚCEM. Katka si za tému agendy, ktorej sa 

chce venovať počas svojho mandátu, zvolila duševné zdravie a zvyšovanie povedomia o jeho dôležitosti 

medzi mladými ľuďmi. Prečítajte si celú tlačovú správu. 

 

 

 

http://www.iuventa.sk/
https://www.iuventa.sk/files/pool%20kou%C4%8Dov%20esc_1%20(1)%20(2).pdf
https://eurodesk.sk/kurzy-a-uzitocne-linky/
https://www.facebook.com/pages/World-Health-Organization-WHO/291857791434597?__cft__%5b0%5d=AZU_jBPO6gZkUV8WflNrrLlknYwsTSP15VVCA2Lzu67f0L9vQFNjB_Vnx50zRH8LNwudTaeCqB3xBaXULxpFNKjw3qk9ceUUzn-fntgd2FXmR3Rkim-mlYBkgfJttsyEogb549hcfZ5AEzKqqcHvqeakCP1hwbl_O1q7ge11wIo3Yw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pages/World-Health-Organization-WHO/291857791434597?__cft__%5b0%5d=AZU_jBPO6gZkUV8WflNrrLlknYwsTSP15VVCA2Lzu67f0L9vQFNjB_Vnx50zRH8LNwudTaeCqB3xBaXULxpFNKjw3qk9ceUUzn-fntgd2FXmR3Rkim-mlYBkgfJttsyEogb549hcfZ5AEzKqqcHvqeakCP1hwbl_O1q7ge11wIo3Yw&__tn__=kK-R
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2020/05/07/slovensko-ma-prvu-mladeznicku-delegatku-pri-svetovej-zdravotnickej-organizacii-who/


 

 
EURYDICE 

Sieť Eurydice, ktorá v roku 2020 oslavuje 40. výročie svojho založenia, spracovala a vydala v prvom 

polroku 2020 nasledovné publikácie: 
 

Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 2018/19 

Táto správa siete Eurydice podporuje hodnotiacu správu Európskej komisie o 

mobilitách, nadväzujúcu na odporúčanie Rady Európskej únie z roku 2011 “Mládež v 

pohybe“, ktorým sa propaguje vzdelávacia mobilita mladých ľudí. Druhé vydanie 

správy Eurydice, publikované tri roky po jej prvom vydaní, poskytuje aktualizované 

informácie o šiestich zložených ukazovateľoch týkajúcich sa informácií a poradenstva, 

prípravy v cudzích jazykoch, prenosnosti grantov a pôžičiek, účasti znevýhodnených študentov, 

uznávania výsledkov vzdelávania a automatické uznávanie kvalifikácií. Všetky ukazovatele hodnotiacej 

správy o mobilitách sú uverejnené na online platforme s dynamickými mapami. 
 

Digitálne vzdelávanie v európskych školách 

Stručný súhrn poskytuje komplexný prehľad o hlavných zisteniach prieskumu siete 

Eurydice . Najprv vysvetľuje, prečo je digitálne vzdelávanie dôležité, čo sa pod týmto 

pojmom myslí a ako spadá do kontextu európskej politiky. Ďalej sumarizuje hlavné 

zistenia prieskumu a prezentuje hlavné politiky a nariadenia centrálnych orgánov 

školstva v Európe v súvislosti so štyrmi skúmanými oblasťami: rozvoj digitálnych 

kompetencií prostredníctvom školských vzdelávacích programov, digitálne kompetencie špecifické pre 

učiteľov, hodnotenie digitálnych kompetencií žiakov, využívanie technológií pri hodnotení a testovaní 

a nakoniec strategické prístupy k digitálnemu vzdelávaniu v Európe s osobitným zreteľom na politiky 

podporujúce školy. 
 

Integrácia žiakov – migrantov do európskych škôl: Národné politiky a opatrenia 

Stručný súhrn poskytuje prehľad o hlavných zisteniach prieskumu siete Eurydice o 

Integrácii žiakov – migrantov do európskych škôl: Národné politiky a opatrenia, ktorý 

bol publikovaný v januári 2019 pod záštitou Európskej komisie. Informácie pochádzajú 

z existujúcich nariadení a odporúčaní centrálnych orgánov školstva pre školský rok 

2017/2018, ktoré zozbierala sieť Eurydice v 42 systémoch vzdelávania. Sú doplnené 

zisteniami z odbornej literatúry a údajmi štatistickej analýzy Eurostat, IEA PRILS 2016 a ICCS 2016. 
 

Výchova k občianstvu v európskych školách 2017 

Stručný súhrn Eurydice obsahuje hlavné závery prieskumu Výchova k občianstvu v 

európskych školách – 2017, ktorý bol publikovaný a spracovaný pod záštitou 

Európskej komisie v októbri 2017. Údaje vychádzajú z platných nariadení a 

odporúčaní, ktoré zozbierala sieť Eurydice zo 42 systémov vzdelávania a doplnila 

poznatkami z akademickej literatúry a rozhovormi s príslušnými odborníkmi na 

národnej úrovni. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/about_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-scoreboard-higher-education-background-report-%E2%80%93-201819_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-scoreboard-higher-education-background-report_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/mobility-scoreboard
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8bc1dd11-e8ea-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-128268918
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37e45716-250b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-128287417
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e0f2801c-184c-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37e45716-250b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-128287417
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8bc1dd11-e8ea-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-128268918
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e0f2801c-184c-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-scoreboard-higher-education-background-report-%E2%80%93-201819_en


 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Povinné vzdelávanie v Európe 2019/2020 

Táto publikácia sa zameriava na dobu trvania povinného vzdelávania/odbornej 

prípravy v Európe. Zdôrazňuje vstupný a odchádzajúci vek a rozlišuje výrazy povinné 

vzdelávanie/odborná príprava v dennej a externej forme štúdia. Informácie sú o 43 

európskych vzdelávacích systémoch v 38 štátoch, ktoré sú začlenené v programe EÚ 

Erasmus+. 
 

Štruktúra európskych vzdelávacích systémov 2019/20 - Schematické diagramy 

Štúdia informuje o štruktúre hlavných európskych vzdelávacích systémov od 

predprimárnej až po terciárnu úroveň v školskom/akademickom roku 2019/20. 

Obsahuje národné schematické diagramy, tiež prehľad o hlavných organizačných 

modeloch základného a nižšieho stredného vzdelávania v Európe: 'jednotnú štruktúru 

vzdelávania', 'základné učebné osnovy' a 'diferencované nižšie stredné vzdelávanie'. 
  

Výučba regionálnych alebo menšinových jazykov v európskych školách 

Štúdia Eurydice poskytuje stručný prehľad o podpore vyučovania regionálnych alebo 

menšinových jazykov v európskych školách. Uvádza odkazy o regionálnych alebo 

menšinových jazykoch v úradných dokumentoch centrálnych orgánov školstva. Ďalej 

uvádza niektoré politiky a opatrenia o vyučovaní regionálnych alebo menšinových 

jazykov, ktoré existujú v európskych vzdelávacích systémoch. Nasleduje prehľad 

niektorých projektov a iniciatív financovaných EÚ. 
 

Kľúčové údaje o predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti o deti v Európe 

Stručný súhrn siete Eurydice uvádza niektoré hlavné zistenia z 2. vydania publikácie 

EURYDICE „Kľúčové údaje o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Európe“. 

Súhrn predstavuje európske politiky v predprimárnom vzdelávaní a ranej 

starostlivosti o deti (PVRS), opisuje opatrenia v politikách na zabezpečenie prístupu, 

ktoré špecifikujú, ktoré štáty garantujú PVRS a od akého veku. Poukazuje na to, kde 

sú služby v PVRS poskytované zadarmo, obsahuje informácie o riadení, požiadavkách na kvalifikáciu 

zamestnancov, o rôznych spôsoboch monitorovania kvality PVRS v jednotlivých štátoch, ako aj 

opatreniach, ktoré umožňujú hladký postup do primárnej úrovne vzdelávania. 

Všetky publikácie Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na  web sídle Eurydice 

alebo v printovej podobe na vyžiadanie v národnej kancelárii.  
 

Okrem pravidelných činností sieť Eurydice monitorovala situáciu COVID 19 vo vzdelávacích 

systémoch krajín EÚ, a v tejto súvislosti vydala niekoľko článkov: 

How is Covid-19 affecting schools in Europe? 

How should students be admitted to higher education this year? 

Focus on: What has the covid-19 crisis taught us about online teaching? 

Focus on: Can the coronavirus pandemic improve our schools? 

Focus on: Can online education ever be safe? 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d81859b-f3ae-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7885072-f3ac-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4015d5fb-ddb6-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd227cc1-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/publications_en
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=Eurydice&str=eurydice_kontakt.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-should-students-be-admitted-higher-education-year_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/focus-what-has-covid-19-crisis-taught-us-about-online-teaching_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/focus-can-coronavirus-pandemic-improve-our-schools_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/focus-can-online-education-ever-be-safe_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d81859b-f3ae-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7885072-f3ac-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4015d5fb-ddb6-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd227cc1-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF


 

 

 

EUROGUIDANCE 

Webináre 

Centrum Euroguidance každoročne organizuje podujatia pre kariérových poradcov s cieľom umožniť 

im nadviazať nové kontakty, zdieľať svoje skúsenosti, získať inšpiráciu a námety pre ďalšiu prax. 

Pandémia COVID-19 prispela k rozšíreniu portfólia ponúkaných akcií, a poradcovia sa tak mohli v máji 

a júni virtuálne stretnúť na dvoch webinároch: 

Ako poskytovať kariérové poradenstvo na diaľku – tipy a skúsenosti (13.5.2020)  

Ako previesť klientov obdobím krízy - špecifiká súčasného trhu práce (16.6.2020) 

Prvý z nich bol určený najmä kariérovým poradcom, ktorých zaujímajú možnosti poskytovania 

kariérového poradenstva v digitálnom priestore. Lektorky hovorili napríklad o svojich skúsenostiach 

s používaním poradenských nástrojov v online svete, o platformách a zdrojoch pre občanov užitočných 

v čase pandémie či o stratégiách zvládania psychickej záťaže v období krízy. Na webinári boli 

odprezentované taktiež praktické ukážky, ako komunikovať s klientmi na diaľku.      

Druhý webinár bol určený kariérovým poradcom zo všetkých sektorov vrátane konzultantov z 

personálno-poradenských spoločností. Účastníci webinára sa dozvedeli viac napríklad o špecifikách 

súčasnej situácie na trhu práce či o možnostiach podpory klientov v období krízy. Na webinári vystúpili 

manažéri oddelení ľudských zdrojov, ktorí predstavili, akými opatreniami ich firmy zareagovali na 

súčasnú situáciu a k akým zmenám došlo v nábore nových zamestnancov. 

Poradcovia svojím záujmom o účasť na webinároch ukázali, že im súčasná situácia na trhu práce nie je 

ľahostajná a že sú pripravení svojich klientov v ekonomicky napätých časoch podporiť. Webináre sa 

stanú stálou súčasťou portfólia podujatí každoročne organizovaných Euroguidance centrom.   

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oVgvXpSc128
https://www.youtube.com/watch?v=uoojvDFOYHE
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Profesia days 2020 

Tesne pred vypuknutím pandémie na Slovensku sme sa zúčastnili  

každoročných Profesia Days v Incheba Expo Aréne v Bratislave. V dňoch 4. 

a 5. marca ste mohli nájsť náš informačný stánok v Zóne Mladých talentov. 

Počas dvoch dní ste sa dozvedeli viac o programe Erasmus+ a jeho 

možnostiach pre mladých ľudí a mohli ste si zasúťažiť o pekné ceny v našich 

online kvízoch. Budeme sa na vás tešiť opäť o rok! 
 

Cena Jána Amosa Komenského – víťaz zo Slovenska! 

Cena Jána Amosa Komenského, ktorej cieľom je zviditeľniť prácu škôl v jednotlivých členských štátoch 

a poukázať na dôležitosť informovania mladých ľudí o fungovaní EÚ, už pozná svojich víťazov.  

Slávnostne ich oznámila Mariya Gabriel, európska komisárka pre 

inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. V každej členskej 

krajine bola ocenená jedna škola, ktorá využíva inšpiratívne metódy 

výučby a aktívne podporuje žiakov v učení sa o Európskej únii. Na 

Slovensku sa víťazom stala Obchodná akadémia z Dolného Kubína. 

Pozrite si video vytvorené Európskou komisiou pri príležitosti 

oceňovania slovenskej školy a video vytvorené samotnou školou. 
 

Online vzdelávacie nástroje 

Keďže nám nebola a stále nie je ľahostajná situácia spojená 

so šírením ochorenia CoVID-19 vo svete aj na Slovensku, 

rozhodli sme sa vytvoriť zoznam vzdelávacích platforiem a 

e-learningových nástrojov, ktoré môžete využiť v (nielen) 

čase karantény zadarmo. Nástroje sú rozdelené podľa 

cieľovej skupiny, na ktorú sú zamerané, a nájdete ich na 

našich webstránkach. 
 

Užitočná príručka 

Chystáte sa realizovať medzinárodný projekt? Chcete zistiť, ako vybudovať 

dobrý projektový tím, vhodne nastaviť rozhodovacie procesy a zabezpečiť 

efektívne finančné plánovanie? Začítajte sa do príručky, na tvorbe ktorej sa 

vďaka našim kolegom z írskej a islandskej národnej agentúry  podieľali 

realizátori projektov Erasmus+ z celej Európy a prispeli do nej svojimi 

bohatými skúsenosťami, aktuálnymi znalosťami z projektového riadenia a 

praktickými tipmi. Príručka Mythbusting: European Project Management 

in Transnational Partnership Projects je dostupná v anglickom jazyku na 

našej webstránke.  

https://profesiadays.sk/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-191533
https://www.youtube.com/watch?v=n891q87yeP8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20xOx3ogEeJ6KyW_7FslEUNWk8RkAygcesRNFvHkNM_KFAzSPolax0A8U
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/online_nastroje_korona.pdf?fbclid=IwAR2NfyNcifUvNRwy5ZzPpNRGXaso_epDCpHLDpOjlUEEBgg8TMSytv86Kyk
https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/european_project_management_4626.pdf
https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/european_project_management_4626.pdf
https://profesiadays.sk/
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/online_nastroje_korona.pdf?fbclid=IwAR2NfyNcifUvNRwy5ZzPpNRGXaso_epDCpHLDpOjlUEEBgg8TMSytv86Kyk


 

 

 

 

 

Projekty v čase korony 

Máte naplánované alebo bežiace projekty, no pandémia koronavírusu 

skomplikovala či posunula ich realizáciu? Inšpirujte sa špeciálnou brožúrou 

"Life under Corona" plnou príbehov a videí, ktorá bola pripravená v rámci 

projektu Eramus+ "Tomorrow, the world is full of solutions". O svoje 

skúsenosti sa podelili nielen učitelia, ale aj žiaci, ktorí boli do projektu 

zapojení.  

 

Vnímanie stáží v zahraničí žiakmi stredných odborných škôl 

SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu vydala v prvom polroku ďalšiu štúdiu, ktorá je národnou správou 

Slovenskej republiky a jej cieľom je posúdiť vnímanie a dopad zahraničných 

pracovných stáží Erasmus+ na žiakov stredných odborných škôl. Vďaka 

uskutočneným dotazníkovým prieskumom a fokusovým skupinám sa v nej 

dozviete, akým spôsobom ovplyvňuje zahraničná stáž budúce kariérne 

smerovanie študentov, ako žiaci samotné stáže hodnotia, aký prínos pre 

svoju budúcnosť v absolvovaní stáže vidia a prečítate si množstvo vyjadrení 

samotných študentov. Štúdia je určená nielen tým, ktorí aktívne 

participujú v programe Erasmus+, ale poskytuje relevantné informácie aj 

pre subjekty formujúce potreby trhu práce, najmä zamestnávateľov a 

personálne agentúry, ktorí hľadajú kvalifikovanú pracovnú silu.   

 

Re-open EU 

Chcete vedieť, aké sú podmienky cestovania do jednotlivých 

krajín EÚ? Plánujete mobilitu a potrebujete si overiť, aké 

nariadenia v cieľovej krajine platia? Európska komisia 

pripravila nástroj Re-open EU, ktorý ponúka prehľad neustále 

aktualizovaných informácií o situácii v jednotlivých 

krajinách, o podmienkach vstupu, povinnosti absolvovať karanténu, pohybovať sa mestskou 

hromadnou dopravou, cestovať a využívať služby a mnoho iného. Stačí si na interaktívnej mape určiť 

vami zvolenú krajinu a na jednom mieste sa dozviete všetko potrebné. 

 

 

 

 

 

https://spark.adobe.com/page/BL7GHGun1sVt7/
https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/Tracer_Study_SK_web.pdf
https://reopen.europa.eu/en?fbclid=IwAR2xjpS7do6szMorwnOeXE8FaftE2MydeoIGAP1S839hKEJaFeCliYvGEZs
https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/Tracer_Study_SK_web.pdf
https://reopen.europa.eu/en?fbclid=IwAR2xjpS7do6szMorwnOeXE8FaftE2MydeoIGAP1S839hKEJaFeCliYvGEZs
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