
 

 

 

 

 

Obsah 
ERASMUS+ ........................................................................................................................................... 1 

Školské vzdelávanie ........................................................................................................................... 4 

Odborné vzdelávanie a príprava ..................................................................................................... 6 

Vysokoškolské vzdelávanie ............................................................................................................. 9 

Vzdelávanie dospelých .................................................................................................................... 12 

Multilingvizmus a Erasmus+ .......................................................................................................... 14 

Mládež ................................................................................................................................................. 15 

EURYDICE ........................................................................................................................................... 17 

EUROGUIDANCE ............................................................................................................................... 19 

Pár slov na záver ............................................................................................................................... 21 

 
 

ERASMUS+ 
 
Výsledky Výzvy na rok 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. V rámci Kľúčovej akcie 1 SAAIC – 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu prijala spolu 

441 návrhov projektov, čo predstavuje nárast o 9 % oproti predchádzajúcemu roku. V rámci 

Kľúčovej akcie 2 bolo podaných 180 projektov – to znamená výrazný nárast až o 68 % oproti 

minulej výzve. Počet návrhov projektov poukazuje na narastajúci záujem o program 

a možnosti, ktoré ponúka. 

 

V projektoch Strategických partnerstiev (KA2) bolo schválených 90 projektov. V projektoch 

vzdelávacej mobility jednotlivcov (KA1) bolo doposiaľ schválených 243 projektov, avšak tento 

počet nie je konečný. Európska komisia predĺžila možnosť schvaľovať projekty z 

rezervných zoznamov v súvislosti s možným negatívnym dopadom pandémie Covid-19 na 

realizáciu mobilitných projektov.  

Výsledky výberových procedúr nájdete aj 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/index.php?sw=41&submenu=7


 

 

 

 

Doplňujúca výzva 

V rámci revízie ročného pracovného programu Erasmus+ 2020 

sa v auguste tohto roku Európska komisia rozhodla vyčleniť 

dodatočných 200 miliónov eur na podporu digitálneho 

vzdelávania a odbornej prípravy a podporu rozvoja zručností a 

začlenenia prostredníctvom tvorivosti a umenia. Táto finančná 

podpora bola snahou Európskej komisie zmierniť dopady 

pandémie COVID-19 na vzdelávanie v Európe a pre 

Slovensko bolo vyčlenených vyše 2,5 milióna eur. Na výzvu, 

ktorá bola určená na podporu projektov strategických 

partnerstiev v oblastiach digitálneho vzdelávania a kreativity a kultúry, veľmi pozitívne 

zareagovali aj slovenskí realizátori projektov Erasmus+. Výsledky doplňujúcej výzvy vrátane 

schválených projektov budú známe už v januári 2021. 

 

Nový program Erasmus+ 2021 – 2027 

V priebehu roku 2020 intenzívne prebiehala príprava nového 

programového obdobia Erasmus+ 2021 – 2027. Za 

najvýznamnejšie míľniky v tomto smere možno považovať 

dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ, jeho následné navýšenie, 

spustenie Výzvy na akreditácie na Erasmus+ a dohodu 

o podobe nového programu Erasmus+ 2021 – 2027. 

 

V júli 2020 sa lídri EÚ spoločne dohodli na návrhu rozpočtu kombinujúceho Viacročný 

finančný rámec (MMF) navrhnutý Európskou komisiou s Plánom obnovy „Next Generation 

EU“, ktorý má pomôcť napraviť bezprostredné škody spôsobené pandémiou koronavírusu. 

Podľa tohto návrhu bolo pre program Erasmus+ 2021 – 2027 určených vyše 21 miliárd eur. 

 

V novembri 2020 dospel Európsky parlament a Európska 

komisia k vzájomnej dohode o navýšení finančných 

prostriedkov v rámci Viacročného finančného rámca, pričom 

toto navýšenie sa týka kľúčových programov EÚ, medzi ktoré 

patrí aj program Erasmus+. V tlačovej správe sme informovali 

o navýšení rozpočtu Erasmus+ 2021 – 2027 o dodatočné 2,2 

miliardy eur. 

 

Dňa 11. decembra 2020 bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom, členskými 

štátmi EÚ a Radou EÚ o podobe nového programu Erasmus+ 2021 – 2027. Vďaka rozpočtu 

programu vyše 26 miliárd eur by mal byť nový program Erasmus+ oveľa viac inkluzívny, 

inovatívny, zelený a zameraný na digitalizáciu vo vzdelávaní. Bude poskytovať ešte viac 

príležitostí širšej škále budúcich účastníkov. Viac sa dozviete v tlačovej správe. 

 

https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_revizia_WP2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf?fbclid=IwAR0glHYZS96M7sN9_dMFimjtmYLyGkmSAQkgDNfkvY0SOmF7gOC79U3ZaV4
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_schvalenie_VFR.pdf
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_politicka_dohoda_novy_erasmus.pdf


 

 

 

 

Výzva na Akreditácie na Erasmus+ 

Európska komisia zverejnila dňa 28. mája 2020 Výzvu na 

akreditáciu – EAC/A02/2020 na Erasmus+ v týchto 

oblastiach: vzdelávanie dospelých, odborné vzdelávanie 

a príprava a školské vzdelávanie. Akreditácia sa stala zároveň 

vstupenkou do nového programu Erasmus+ (2021 – 2027). 

Získanie akreditácie znamená získanie zjednodušeného 

prístupu k financovaniu projektov v rámci Kľúčovej akcie 1 

a predpokladá vypracovanie plánu pre Erasmus+ 

žiadateľom, ktorý sa chce do mobilít programu Erasmus+ 

pravidelne zapájať a zvyšovať tak kvalitu poskytovaného 

vzdelávania a odbornej prípravy. Národná agentúra v tomto 

roku obdržala 133 prihlášok podaných k termínu 29. októbra 

2020. Predbežný termín uverejnenia výberu je 16. februára 2020. 

Vysoké školy podávali žiadosť o akreditáciu do nového programu v rámci osobitnej Výzvy na 

podávanie žiadostí o Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) k termínu 

26. mája 2020. Nová charta bude po schválení udelená na celé programové obdobie 2021 - 

2027 a umožní vysokým školám zapájať sa do programu Erasmus+. Výsledky by mali byť 

známe do konca tohto roka na webstránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny 

sektor a kultúru v Bruseli. 

Viac o akreditáciách sa dozviete na našich webstránkach, prípadne v novej brožúre.  

 

Nové „Tváre Erasmus+“ 

V priebehu mesiaca november 

prebiehala online súťaž, v ktorej ste 

svojimi hlasmi mohli rozhodnúť o tom, 

kto pre vás predstavuje „Tvár Erasmus+“ za programové obdobie Erasmus+ 2014 – 2020. 

Z 15 nominovaných v 5 rôznych sektoroch vzdelávania ste vyše 2000 hlasmi vybrali 5 Tvárí 

Erasmus+. O priebehu súťaže sa dozviete v tlačovej správe, ocenené osobnosti nájdete na 

webstránke Tvár Erasmus+, kde sa o nich a ich práci môžete dozvedieť viac. 

 

ErasmusDays po druhýkrát na Slovensku 

Slovenské organizácie sa už po druhýkrát zapojili do 

celosvetovej iniciatívy ErasmusDays, ktorej 

cieľom je poukázať na pozitívny prínos programu 

Erasmus+ a podeliť sa o zážitky a skúsenosti 

z projektov a mobilít so širokou verejnosťou. 

V dňoch od 15. do 17. októbra sa tak na Slovensku 

uskutočnilo 65 zaujímavých a originálnych 

podujatí. Viac sa dozviete v tlačovej správe, na našej webstránke ErasmusDays, ale aj 

v hodnotiacej správe vypracovanej NA z Francúzska. 

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/CallAkreditacie.pdf
https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/CallAkreditacie.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013
https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/brozura_akreditacie_SK.pdf
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_Tvar__Erasmus.pdf
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5015
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_Erasmusdays_PO.pdf
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5011
https://www.erasmusplus.sk/erasmusdays/2020/ErasmusDays2020_coverage_impact.pdf


 

 

 

 

Dopady kontaktného seminára – ako pomáhajú semináre žiadateľom? 

Rok po zorganizovaní kontaktného seminára „Building Partnerships for a Learner-Centred 

Approach“ v októbri 2019 v Bratislave sme oslovili jeho účastníkov s dotazníkom zameraným 

na dopady seminára. Až 65 % respondentov uviedlo, že na základe účasti na seminári podali 

vo Výzve 2020 návrh projektu Erasmus+ či už 

v Kľúčovej akcii 1, Kľúčovej akcii 2 alebo v 

projektoch Školských výmenných partnerstiev. 

Všetky projekty sa týkali témy seminára. Až 93 % 

respondentov si našlo projektových 

partnerov na seminári, čím sa naplnil jeden z 

cieľov kontaktných seminárov. Veľmi pozitívne 

vnímame aj fakt, že 93 % z podaných projektov 

bolo vo Výzve 2020 úspešných. 

 

„Z účasti na vašom seminári som sa veľa naučil. Jednou z najdôležitejších vecí je, že sa musíte 

osobne stretnúť s ľuďmi, aby sa projekt mohol začať správne. Moja účasť na tomto seminári 

presvedčila vedenie mojej školy k účasti na projektoch so zahraničnými partnermi.“ účastník 

seminára 

 

Školské vzdelávanie 
 
Novinky na platforme School Education Gateway 

Platforma School Education Gateway bola v uplynulých mesiacoch opäť veľmi aktívna. 

Pribudlo na nej množstvo zaujímavých štúdií, webinárov, publikácií, či návodov. Štúdia 

venovaná klimatickým zmenám upozorňuje, že učitelia môžu hrať veľmi dôležitú úlohu z 

hľadiska pomoci mladým ľuďom rozvíjať svoje porozumenie a postoje v súvislosti so 

vzdelávaním v oblasti klímy. O klimatických 

zmenách by sa však nemalo vyučovať len v 

prírodovedných predmetoch, pretože ide o veľmi 

komplexnú tému, ktorá taktiež môže rozvíjať 

u žiakov kritické myslenie. Viac sa dozviete v 

prieskume zameranom na vzdelávanie v oblasti 

klímy - výsledky. 

 

Náhle uzavretie škôl na jar tohto roku prinútilo riaditeľov, učiteľov a rodičov inovovať a vyvinúť 

osobitné úsilie s cieľom pomôcť deťom učiť sa v úplne inom prostredí. Výsledky prieskumu 

realizovaného v 40 krajinách zdôrazňujú, že ani školský 2020/2021 rok nie je štandardný. Len 

polovica respondentov sa vrátila plne do škôl a podľa výsledkov prieskumu učitelia aj žiaci 

zažívali stres. Na druhej strane však prieskum ukázal aj to, že množstvo respondentov z oboch 

skupín používa digitálne nástroje s väčšou istotou. Viac napovie prieskum zameraný na 

začiatok školského roka po uzavretí škôl – Výsledky. 

https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/viewpoints/surveys/survey-on-climate-education.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/viewpoints/surveys/survey-on-climate-education.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/viewpoints/surveys/survey-on-school-year-2020.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/viewpoints/surveys/survey-on-school-year-2020.htm


 

 

 

 

 

Publikácia Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) vydaná Európskou komisiou 

načrtáva víziu Európskej komisie v oblasti vysokokvalitného, 

inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania v Európe. Ide 

o reakciu na krízu spôsobenú pandémiou, ktorej dôsledkom bolo zvýšenie 

potreby využívania technológií vo vzdelávaní a odbornej príprave 

a taktiež o pripravenosť vzdelávania a odbornej prípravy pre potreby 

digitálneho veku. Publikácia je v anglickom jazyku a je dostupná na 

stiahnutie. 

 

 
  
Ako môže zmysluplné sebahodnotenie škôl viesť k zlepšeniu kvality 

školy? Ako môže sebahodnotenie školy povzbudiť vzdelávanie učiteľov 

či zlepšiť výsledky žiakov? Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie 

zaujímavé informácie je možné nájsť v publikácii vydanej Európskou 

komisiou Podpora sebahodnotenia a rozvoja škôl. Publikácia je dostupná 

v anglickom jazyku na stiahnutie. 

 

  

V priebehu mesiaca november bola odvysielaná séria 

webinárov Európsky súbor nástrojov pre školy zameraná 

na podporu inkluzívneho vzdelávania a riešenie 

predčasného ukončenia školskej dochádzky či 

dôležitosti zapojenia rodín do vzdelávania. Záznam 

všetkých troch častí je dostupný na uvedenom odkaze.  

Množstvo zdrojov na tejto platforme je aj v slovenskom jazyku po zvolení príslušnej jazykovej 

verzie. Aby mal čitateľ plný úžitok z tejto platformy a prístup k zdrojom, odporúčame na stránku 

sa prihlásiť alebo zaregistrovať. 

 

Úspešné projekty v sektore Školského vzdelávania 

Na webových stránkach Európskej komisie boli zverejnené videá z dvoch úspešných projektov 

v sektore Školského vzdelávania, ktoré si môžete pre inšpiráciu pozrieť:  

• projekt „Today, you imagine the European city of tomorrow – Ideas to build the future“ 

• projekt „Language Explores+“ 

 

 

 

 

 

 

https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources/publications/digital-education-action-plan-.htm
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources/publications/support-school-self-evaluation.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a08583f0-c18f-11ea-b3a4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-140665486
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/teacher_academy/webinars/toolkit-schools-webinar-series.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/today-you-imagine-european-city-tomorrow-ideas-build-future_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/language-explores-science-meets-language_en


 

 

 

 

 

 

eTwinning portfólio 

Portfólio profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca je možné budovať aj 

prostredníctvom eTwinningu, a to absolvovaním vzdelávacích podujatí, akými sú webináre, 

eLearningové kurzy a prezenčné školenia. Stačí byť registrovaný v programe eTwinning. 

Prehľad podujatí je zverejnený na webstránke platformy.  

 

Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2020 

Ako každý rok, eTwinning vyhlásil súťaž projektov v nasledovných 

kategóriách: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a 3 špeciálne 

kategórie: projekt s tematikou Klimatické zmeny a environmentálne 

výzvy, projekty stredných odborných škôl a projekt Erasmus+ 

realizovaný cez priestor eTwinning. 

Výhercovia jednotlivých kategórií sú zverejnení na stránke 

www.etwinning.sk. V špeciálnej kategórii „Projekt Erasmus+ 

realizovaný cez priestor eTwinning“ zvíťazil projekt „Let's GTA! - 

STEAM as a versatile language describing the world“ realizovaný 

Gymnáziom Ivana Kupca v Hlohovci. 

 

 

Odborné vzdelávanie a príprava 
 
Publikácie v Odbornom vzdelávaní a príprave 

CEDEFOP publikoval výskumnú správu s názvom „Key 

competences in initial vocational education and training: digital, 

multilingual and literacy“ (Kľúčové kompetencie v počiatočnom 

odbornom vzdelávaní a príprave: digitálne, viacjazyčné kompetencie 

a gramotnosť). Kľúčové kompetencie sú dôležité pre osobný rozvoj, 

zamestnateľnosť, integráciu do spoločnosti a celoživotné 

vzdelávanie. Sú prierezové a tvoria základ pre všetky ostatné 

kompetencie. Je možné ich získať pomocou rôznych spôsobov 

vzdelávania, vrátane odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Na 

európskej úrovni je však málo známe, ako OVP podporuje ich rozvoj. 

Výskumná správa skúma tri kľúčové kompetencie: digitálne, 

viacjazyčné a gramotnosť. Analyzuje, do akej miery sú zahrnuté do počiatočného vyššieho 

odborného vzdelávania a prípravy v EÚ-27, na Islande, v Nórsku a Spojenom kráľovstve, ako 

aj do vnútroštátnych politík podporujúcich ich rozvoj od roku 2011. Zameriava sa na štyri 

oblasti: štandardy, programy, hodnotenie a kompetencie učiteľa/školiteľa. 

 

https://www.etwinning.sk/skolenia-a-seminare
https://www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2020-32
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5578


 

 

 

 

 

CEDEFOP taktiež publikoval správu „Strengthening skills 

anticipation and matching in Slovakia“ (Posilnenie predvídania 

zručností a ich súlad na Slovensku). 

Správa sumarizuje kľúčové poznatky a ponaučenia z preskúmania 

riadenia zručností na Slovensku. Na základe výstupov z rozsiahlych 

konzultácií so zainteresovanými stranami a z online prieskumu 

názorov medzi zamestnávateľmi a poskytovateľmi OVP analyzuje 

súčasné výzvy a prekážky s cieľom odhaliť hlavné príčiny problémov 

týkajúcich sa riadenia kľúčových zručností. Cieľom správy je aj 

inšpirovať tvorcov politík pri formovaní myšlienok v ďalšej práci 

a rozvoji v danej oblasti. 

 

Rada Európskej únie prijala dňa 24. novembra 2020 Odporúčanie Rady týkajúce sa 

odborného vzdelávania a prípravy pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu 

spravodlivosť a odolnosť.  Odporúčanie zahŕňa aj krátkodobé akcie, ktoré sa majú uskutočniť 

na vnútroštátnej úrovni a aj na úrovni EÚ do roku 2025. 

 

Pakt pre zručnosti 

Počas Európskeho týždňa odborných zručností 

2020 Európska komisia spustila novú iniciatívu 

s názvom Pact of Skills (Pakt pre zručnosti).  

Hlavným cieľom iniciatívy je mobilizovať zdroje 

a motivovať všetky zainteresované strany k tomu, 

aby podnikli skutočné kroky na zvyšovanie 

kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovných síl, a to 

spojením úsilia a vytváraním partnerstiev, ktoré podporujú „zelené a digitálne zručnosti“, ako 

aj miestne a regionálne stratégie rozvoja.  

 

Európsky týždeň odborných zručností 2020  

Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ), ktorý sa mal konať v Berlíne, prebehol online 

formou od 9. do 13. novembra. ETOZ je každoročnou udalosťou, keď miestne, regionálne 

alebo národné organizácie z celej Európy predstavujú to najlepšie z odborného vzdelávania a 

prípravy (OVP).  

Piate podujatie organizované Európskou 

komisiou v spolupráci s nemeckým 

predsedníctvom Rady Európskej únie prebehlo 

ako séria partnerských aktivít digitálne v celej EÚ. 

Tohtoročnou témou bol prechod na ZELENÉ a 

DIGITÁLNE OVP, v súlade s prioritami Komisie „Európska zelená dohoda“ a „Európa 

pripravená na digitálny vek“. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1606987593071&uri=CELEX%3A32020H1202%2801%29
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en


 

 

 

 

 

Program ETOZ 2020 pozostával zo sérií workshopov a prednášok, ktoré boli voľne dostupné 

po prihlásení do jednotlivých sekcií. Záznam z workshopow, prednášok a prezentácií, celé 

podujatie nájdete na stránke venovanej Európskemu týždňu odborných zručností 2020. 

  

Úspechy slovenských realizátorov v sektore OVP 

Laureáti Ceny výnimočnosti v odbornom vzdelávaní a príprave v roku 2020 boli ocenení pri 

príležitosti ukončenia Európskeho týždňa odborných zručností 2020, ktorý sa konal online. 

Víťazi pochádzajú z celej Európy, ale i mimo nej a všetci sú inšpiratívnymi príkladmi 

výnimočnosti v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP). 

Tento rok Slovensko slávi rovno dva úspechy, o ktorých sa dočítate aj v našej tlačovej správe. 

 

V kategórii „Ceny Európskych agentúr“ a 

#CedefopPhotoAward (súťaž vyhlásená Európskym 

strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania Cedefop) 

sa na 1. mieste umiestnila Škola umeleckého 

priemyslu na Jakobyho ulici v Košiciach ako 

dlhodobý realizátor projektov Erasmus+. Víťazstvo 

získali so svojím videom, ktoré vytvorili žiaci odboru 

animovaná tvorba a grafický dizajn. 

 

Ďalší slovenský Erasmus+ projekt získal ocenenie v kategórii “dištančné vzdelávanie 

Erasmus+“! Za svoje úsilie a skvelú prácu získala ocenenie výnimočnosti iniciatíva Blesabee, 

v rámci ktorej bol realizovaný Erasmus+ projekt 

„Inovatívny nástroj zmiešaného vyučovania o 

bezpečnom manažmente ochrany včiel pred 

škodcami“. Koordinátorom projektu je Stredná 

odborná škola pod Bánošom v Banskej Bystrici. 

Cenu odovzdal Nicolas Schmit, európsky komisár pre 

pracovné miesta a sociálne práva EK. Viac sa 

o projekte dozviete na webstránke Európskej komisie. 

Zoznam víťazov vo všetkých kategóriách nájdete na webstránke ETOZ. 

 

Oceneným školám srdečne gratulujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eac-events.eu/website/3001/#programme
https://eu.eventscloud.com/website/3001/
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_uspechy_vsw.pdf
https://www.facebook.com/152084498157652/videos/369669070829295/UzpfSTQ1NjI4MDc5MTE2NzA1NjozMjI2MDgyMDU0MTg2OTAy/?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARDouO0tPpgNE-S2xhftGiIM6_ONFIQAGoiGTpMc8imOsPV8dy3KWz05FYAftkB3uxCPwYyGTfFhwliTGLLiTwsq_1oxs-ZF8efVl7O2jQ_0wjUJvNOu70ahPqvNdPoB5RJDQ1Z59oIU6B1sgENFIN6Ktg0XwhwaRxx9d5XsiXCccnvbiUBSl79oM7wjvqxtieASmqiaJcyZiLYeWSe4bkfWBzjVsuXEAbhlJsyMnpWD6Kr9DKwVTnMnv0YcfzrQJ_LCWrufr7hRBx9SN6FyipDv6s3-4nwRSL-A2rKO0VkE-VCmH32FAocPYE5uCJ_tyB_tdQLhQY5a2gc9dG5Cg7V9zMFP2BW4RN2cB6pLy8Q21UVsiTOFBtNyqYi5SQ1tkp1tvD1VI3Z1Au894q_G-667ehLpB2m8ECTIJAxQR-zFmzehBbxniVjeo73Zf2Ko7h4ayzQhU8HmXgXq_L-ngesDLxYaOoCgz4Yukq1ozbYEAXsiWAmZqktO_94jCRcjyQ&__tn__=*NKH-R
https://blesabee.online/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-SK01-KA202-035299
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2020_en


 

 

 
 

Vysokoškolské vzdelávanie 
 
Webinár pre kontaktné osoby Erasmus+ na vysokých školách  

Zimné stretnutie Erasmus koordinátorov na vysokých 

školách sa konalo 1. decembra 2020 v online 

priestore. V rámci programu odzneli informácie 

o novinkách v budúcom programe, o opatreniach 

pre bežiace projekty poznačené pandémiou 

koronavírusu, o posledných výzvach programu 

Erasmus+, o monitorovaní a kontrole projektov a iné. 

Počas webinára mali koordinátori príležitosť zdieľať svoje skúsenosti, problémy aj dobrú prax 

v menších skupinkách, čo umožnilo efektívnejšiu diskusiu. Do programu bola zaradená aj 

prezentácia Stanislavy Kováčovej z Euroguidance, ktorá predstavila najnovšiu metodiku na 

tému Poradenstvo pre mladých ľudí pri medzinárodných pobytoch. Prezentácie nájdete na 

našich webstránkach.  

 

Cesta k implementácii nástrojov iniciatívy Európskej študentskej karty 

Dňa 2. decembra 2020 organizovala česká národná 

agentúra v spolupráci so slovenskou národnou 

agentúrou tematický seminár o nástrojoch iniciatívy 

Európskej študentskej karty, ktoré budú pre vysoké 

školy povinné v rámci budúceho programu. V prvej 

časti boli prezentované informácie o jednotlivých 

nástrojoch, potrebnom technickom zabezpečení 

a možnostiach, ktoré nástroje ponúkajú. V druhej 

časti boli zaradené praktické ukážky z nástroja Online Learning Agreement 3.0, Dashboard 

a IIA Manager. Účastníci tak mohli priamo sledovať, ako sa v daných nástrojoch pracuje. 

Praktické ukážky predviedli Zuzana Kunová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre, Ondřej Votinský z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a konzultant pre digitalizáciu 

z českej aj slovenskej národnej agentúry. 

 

ERACON 

19. – 20. novembra 2020 sa uskutočnil ako každý rok medzinárodný 

kongres pre Erasmus koordinátorov. Tentokrát sa po prvýkrát 

uskutočnil online. Na kongrese vystúpila eurokomisárka Mariya 

Gabriel a iní zaujímaví hostia. Účastníci si mohli vypočuť prezentácie 

o projektoch Erasmus+ a aktuálnych témach digitalizácia a inklúzia 

v 6 sekciách. Kongresu sa zúčastnili aj zástupcovia slovenských 

vysokých škôl a národnej agentúry. Prezentácie sú uvedené na stránke 

www.eracon.info. Súčasťou programu bola tradične aj prezentácia  

 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
http://www.eracon.info/
http://eaecnet.com/index.php?id=50
http://eaecnet.com/index.php?id=50


 

 

 

 

 

o výsledkoch dotazníka vyplneného koordinátormi z krajín programu za akademické roky 

2014-2019, tzv. Erasmus+ Barometer 2020.  

V rámci kongresu sa uskutočnila už tradične aj súťaž o najlepší plagát Erasmus+. Víťazom 

v tejto súťaži sa stala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Študentom gratulujeme! 

 

Projekt „Inclusive mobility“ 

Do pozornosti dávame úspešný projekt „Inclusive 

mobility“, dvojročný projekt EPFIME financovaný z 

programu Erasmus+ v rámci výzvy „KA3: Podpora 

implementácie reforiem EHEA“. Projekt koordinuje 

belgické centrum na podporu inkluzívneho 

vzdelávania SIHO v spolupráci s flámskym 

ministerstvom školstva a odbornej prípravy a 

zameriava sa osobitne na mobilitu študentov so zdravotným postihnutím. Webinár "Making 

mobility programmes more inclusive for students with disabilities" bol venovaný tomuto 

projektu a uskutočnil sa 9. novembra 2020. Niektoré z výstupov projektu - výskumná správa 

a osvedčené postupy - sú už k dispozícií na stiahnutie na webstránke projektu.  

 

Výsledky centralizovaných akcií 

Centralizované akcie, ktoré́ koordinuje Výkonná 

agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a 

kultúru so sídlom v Bruseli, podporujú rôzne 

projekty aj v spolupráci s partnerskými krajinami 

programu Erasmus+. Slovenské vysoké s ̌koly boli v 

rámci Výzvy 2020 úspešné v  štyroch 

centralizovaných akciách: Spoločné magisterské 

programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, Európske 

univerzity a Jean Monnet.  

 

Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus  

Z podaných 97 projektov v Kľúčovej akcii 1 - Spoločné 

magisterské programy Erasmus Mundus boli úspešné dve 

slovenské vysoké školy. Vysoká škola múzických umení v 

Bratislave ako asociovaný partner v programe Docnomads 

Documentary Filmdirecting EMJMD a po uvoľnení dodatočných 

finančných prostriedkov na projekty EMJMD aj Katolícka univerzita v Ružomberku ako 

partner v konzorciu s programom European Joint Master in Social Work with Children and 

Youth. Spolu bolo úspešných 46 spoločných magisterských programov a rozdelených viac 

ako 176 miliónov eur.  

 

http://eaecnet.com/index.php?id=50
http://eaecnet.com/index.php?id=50
http://eaecnet.com/index.php?id=50
http://eaecnet.com/index.php?id=50
http://eaecnet.com/index.php?id=50
http://eaecnet.com/index.php?id=50
http://www.inclusivemobility.eu/


 

 

 

 

 

Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní  

Prihlášku na Výzvu 2020 podalo rekordných 1032 projektov, z 

ktorých bolo vybraných 164 projektov. Za Slovensko bola 

vybraná Technická univerzita v Košiciach ako koordinátor 

projektu „Triggering innovative approaches, entrepreneurial skills 

and attitudes in HEI learners through creating the favourable 

conditions for graduate’s employability in Central Asia“. Žilinská univerzita v Žiline a 

Ekonomická univerzita v Bratislave boli vybrané ako partneri v dvoch projektoch.  

 

Jean Monnet  

V aktivitách Jean Monnet boli úspešné tri slovenské inštitúcie. 

Univerzita Komenského v Bratislave sa stala sídlom Centra 

excelentnosti Jean Monnet s názvom „Rule of Law in the 

European Union,“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre má schválený projekt Jean Monnet „Quality Soil as a 

Pathway to Healthy Food in the EU“ a organizácia GLOBSEC projekt s názvom „Geopolitical 

Europe: are the EU member-states ready for it?“ 

 
Publikácia: Implementing Joint Degrees in the Erasmus Mundus action of the Erasmus+ 

programe 

Cieľom tejto publikácie, ktorú vypracovala Výkonná agentúra pre 

vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v spolupráci so sieťou 

Eurydice, je predstaviť súčasný stav a príklady dobrej praxe pri 

implementácii spoločných magisterských študijných programov 

Erasmus Mundus . Informácie boli získavané prostredníctvom dvoch 

doplňujúcich sa prieskumov, v ktorých bol prostredníctvom analýzy 

národných právnych/administratívnych rámcov zisťovaný 

makrokontext, v ktorom vysoké školy pôsobia, a typy titulov 

udeľovaných vysokoškolskými inštitúciami zapojenými do projektov 

EMJMD. Do online prieskumu prispelo 137 projektov financovaných 

v rokoch 2014 až 2019. Publikácia je dostupná na webstránkach EÚ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e06043f-2f96-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en


 
 
 
 

Vzdelávanie dospelých 
 

Konferencia komunity EPALE  

2 hlavné vystúpenia, 4 panelové diskusie a workshopy, 

ktorých sa zúčastnilo 30 rečníkov a viac ako 3 800 

osôb. To je len zopár čísel z konferencie, ktorá 

prebiehala v dňoch 6. - 8. októbra 2020 na platforme 

EPALE pod názvom Digital Learning & Skills: 

Managing change, embracing transformation. 

Z množstva online podujatí vyplynuli štyri kľúčové 

závery: vzdelávanie kombinujúce prezenčnú a digitálnu formu bude hrať v budúcnosti prím. 

Efektívnosť vzdelávania bude priamo úmerná tomu, do akej miery bude prispôsobené 

potrebám a možnostiam cieľových skupín a ako intenzívne bude pri tom využívať umelú 

inteligenciu. Význam prípravy pedagógov, lektorov a školiteľov bude narastať, pretože ani 

najvyspelejšia umelá inteligencia nedokáže nahradiť človeka. Odborná príprava však bude 

musieť byť viac ako kedykoľvek predtým zameraná na vývoj v oblasti digitálnych nástrojov a na 

aktuálnosť obsahu vzdelávania. Hľadanie odpovedí na otázku, ako osloviť ľudí ohrozených 

sociálnym vylúčením, keď nemajú prístup k digitálnym technológiám, bude rozhodujúce. 

Prebiehajúca pandémia, ktoré zasiahla najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ešte viac 

upozornila na existujúce nerovnosti.  

Ak ste sa nestihli konferencie zúčastniť, môžete si cez EPALE pozrieť všetky nahrávky.  

 
EPALE Resource Kit – balíčky informačných zdrojov 

Platforma EPALE sa stáva neoceniteľným pomocníkom pre 

odborníkov vo vzdelávaní dospelých. Okrem rôznych podujatí alebo 

príspevkov môžete na nej nájsť aj mimoriadne užitočné „balíčky 

nástrojov“ s názvom EPALE Resource Kit, ktoré majú už štyri 

vydania. Každý z balíčkov sa venuje inej problematike:  

#1 sa zaoberá dištančným vzdelávaním, #2 sa týka rozvoja zručností, 

#3 rieši dopad pandémie Covid-19 na vzdelávanie dospelých a #4 

obsahuje súhrnné informácie o Konferencii EPALE komunity.  

 
Regionálne okrúhle stoly k vzdelávaniu dospelých  

V novembri 2020 sa v rámci Týždňa celoživotného učenia konala séria regionálnych okrúhlych 

stolov, organizovaná AIVD v SR, do ktorej sa aktívne zapojila aj národná agentúra. Jej hlavným 

cieľom bolo otvorenie verejnej diskusie na tému regionálnej koordinácie vzdelávania 

dospelých na Slovensku. Mapovanie aktérov 

vzdelávania dospelých, vytvorenie funkčného registra 

inštitúcií, podpora networkingu a vzájomnej spolupráce, 

medializácia a vytvorenie koordinačnej jednotky by 

mohli naštartovať proces tvorby regionálnej stratégie  

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference/all-the-contents
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/resource_kit_1_distance_learning.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/resource_kit2.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/resource_kit_03_0.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/epale_community_conference_kit_4.pdf
https://www.tcu.sk/cena-aivd


 

 

 

 

vzdelávania dospelých. Program Erasmus+ môže vďaka medzinárodnému rozmeru zohrávať 

v tomto procese významnú úlohu. Vyvrcholením série týchto podujatí bude Národný okrúhly 

stôl. 

 

Štúdia „Dopad Strategických partnerstiev v Nemecku“ 

BiBB, národná agentúra programu Erasmus+ v Nemecku, zverejnila 

v týchto dňoch štúdiu, v ktorej zosumarizovala zistenia vlastnej 

systematickej analýzy zachytávajúcej obdobie od roku 2014 do roku 

2019. Publikácia obsahuje závery, ktoré vyplynuli z analýzy 74 

záverečných správ, online prieskumov adresovaných 471 

inštitúciám v Nemecku a prípadových štúdií z 8 organizácií. Výsledky 

poukázali na jednoznačný prínos Erasmus+ projektov v mnohých 

smeroch, napr. na rozvoj zamestnancov a ich pochopenia zmyslu 

celoživotného vzdelávania, na premenu organizácií z typu „one-man-

show“ na tímovo štruktúrované jednotky, na kvalitu služieb poskytovaných špecifickým 

cieľovým skupinám, na profesionalizáciu nadnárodnej spolupráce, projektového riadenia a 

zvýšenie atraktivity organizácie navonok atď. Výsledky štúdie poukazujú aj na skryté rezervy, 

ktoré odhaľujú potenciál na zlepšenie v novom programe Erasmus v r. 2021 – 2027.  

 

Výročná konferencia EAEA - Európskej asociácie poskytovateľov VD 

V dňoch 19. - 20. novembra 2020 sa konala výročná online 

konferencia Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých 

EAEA s názvom „Outreach and access in Adult Learning“ - 

Dosah a prístup ku vzdelávaniu dospelých. Program bol 

zameraný na aktuálne témy, akými sú podpora učiacich sa 

v časoch krízy; zlepšovanie dosahu a prístupu ku 

vzdelávaniu dospelých budovaním partnerstiev 

s poskytovateľmi služieb na miestnej úrovni; spôsoby, akými oslovovať najzraniteľnejšie 

skupiny dospelých vrátane seniorov či osôb žijúcich na vidieku a predchádzať tak ich izolácii; 

vznik digitálnej priepasti a mnoho ďalších.  

 

CEDEFOP správa o zvyšovaní zručností 

Otázkam osôb s nedostatočnými zručnosťami alebo nízkou 

kvalifikáciou sa venuje CEDEFOP správa, ktorá obsahuje výsledky 

druhej etapy výskumu zameraného na posilnenie postavenia 

dospelých prostredníctvom zvyšovania ich zručností 

a rekvalifikácií. Správa predstavuje analytický rámec, ktorý 

pomenováva dôležité systémové prvky ukotvené v celoživotnom 

vzdelávaní. Nevyhnutným predpokladom koncepčného, udržateľného 

a inkluzívneho prístupu k zvyšovaniu úrovne zručností dospelých bude 

koordinovaný prístup tvorcov politík a kľúčových aktérov k tejto 

problematike. Viac sa dozviete priamo zo správy. 

https://www.na-bibb.de/presse/news/studie-zu-wirkungen-der-strategische-partnerschaften-in-deutschland/
https://eaea.org/about-us/eaea-events/annual-conference-outreach-access/eaea-annual-conference-on-outreach-and-access-in-adult-learning-conference-materials/
https://eaea.org/about-us/eaea-events/annual-conference-outreach-access/eaea-annual-conference-on-outreach-and-access-in-adult-learning-conference-materials/
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3082


 

 

 

Multilingvizmus a Erasmus+ 
 
Európsky deň jazykov 2020 

Na konci septembra sme si pripomenuli Európsky 

deň jazykov, tentokrát však netradičnou formou 

online konferencie s podtitulom „Education 

begins with language.“ Rovnomenný názov má 

aj nová publikácia EK. Tematická správa obsahuje závery zo série „peer learning“ 

seminárov, ktoré hovoria, že zvládnutie viacerých jazykov je kľúčom k novým možnostiam a 

bohatšiemu životu človeka, podporujú jeho mobilitu, podnecujú k celoživotnému vzdelávaniu 

a odbúravaniu bariér a predsudkov. Publikácia upozorňuje na význam oboznamovania sa s 

cudzím jazykom od útleho veku, zdôrazňuje potrebu zavádzania komplexného prístupu 

k výučbe jazykov nielen, uvádza rôzne formy podpory pedagógov a mapuje prístupy k 

jazykovému vzdelávaniu v rôznych krajinách. Správa súvisí aj s odporúčaniami do novej 

etapy programu Erasmus+, ktoré vypracoval Ecorys na základe analýzy takmer 600 

Erasmus+ projektov a projektov ocenených v súťaži Európska značka pre jazyky.  

 

LingvaKvíz 

Národná agentúra sa pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov 

zapojila do organizácie online kvízu, ktorý v mesiacoch 

september a október preveril vedomosti verejnosti zo znalosti 

cudzích jazykov. Zároveň tí najlepší riešitelia kvízu mohli zabojovať 

o jednu zo 112 cien. Kvíz bol organizovaný v spolupráci 

s viacerými organizáciami, vrátane OZ Edukácia@Internet 

a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Viac sa dozviete 

v tlačovej správe. 

 

Európska značka pre jazyky 

Už poznáme víťazov súťaže Európska značka pre 

jazyky 2020! Projekty „Water“ ZŠ A. Sládkoviča 

zo Sliača; „Príručka pre zdráhajúcich sa a slabých 

čitateľov“ Gymnázia P. J. Šafárika z Rožňavy a 

„Senior Akademy 2019“ Akadémie vzdelávania 

Čadca, o.z. boli ocenené na virtuálnom 

prezentovaní výsledkov 18. ročníka súťaže, ktorá 

sa konala 25. novembra 2020. Súčasťou podujatia bola aj odborná prednáška prof. Silvie 

Pokrivčákovej z Trnavskej univerzity v Trnave na tému Využitie metódy CLIL vo výučbe cudzích 

jazykov. Všetkým organizáciám, ktoré sa zapojili do súťaže ako aj členom národnej poroty 

a partnerom ďakujeme a víťazom gratulujeme! Bližšie informácie o národnom kole súťaže 

a prezentácie z podujatia nájdete na webstránke súťaže. Ak sa chcete stať súčasťou 

medzinárodnej komunity tejto iniciatívy, môžete tak urobiť aj na sociálnej sieti Facebook.  

https://ec.europa.eu/education/events/european-day-of-languages-2020_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6b7e2851-b5fb-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en
https://kviz.lingvafest.sk/
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_EDL_Lingvakviz.pdf?fbclid=IwAR1Oj5XxnpdnwZdVaCTqHFzlKp0vTKbTLqx41G9eWIZCHksYlELPGbBz8ds
https://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php
https://www.facebook.com/European-Language-Label-Community-215139538561808


 

 
 
 

Mládež 
 
Europe Goes Local 

Projekt Europe Goes Local, ktorého hlavným 

cieľom je podpora práce s mládežou na úrovni 

samospráv pokračoval aj v tomto roku. Aktivity 

spočívali v online a osobnej mentorskej podpore 

tímov z 9 slovenských a českých samospráv. 

Súčasťou projektu sú tímy zo Sobraniec, Sniny, 

Hlohovca, Prievidze, Žarnovice, Aša, Kopřivnice, 

Orlovej a Ostravy. 

V mesiaci október sa nám podarilo zorganizovať školenia na Slovensku a v Čechách, 

prostredníctvom ktorých účastníci získali informácie o tom ako rozvíjať prácu s mládežou na 

lokálnej úrovni. V najbližších mesiacoch tímy čaká implementácia akčných plánov a my sa už 

teraz tešíme na ich výstupy, ktoré veríme budú inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy. 

 

Vplyv pandémie koronavírusu na prácu s mládežou v Európskom kontexte 

Prepuknutie pandémie koronavírusu COVID-19 

má v celosvetovom meradle vplyv na rôzne sféry 

každodenného života. Medzi zasiahnuté oblasti 

patrí jednoznačne aj mládežnícky sektor. Je 

nevyhnutné, aby sa bez zbytočného odkladu začali 

zohľadňovať aktuálne potreby mladých ľudí, 

mládežníckych organizácií a pracovníkov s 

mládežou. Aby sme o týchto potrebách vedeli, 

podeľte sa s nami o svoje skúsenosti, zážitky, pocity, ktoré v tomto období prežívate a zapojte 

sa do medzinárodného výskumu RAY COR. Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku.  

 

Webinár o ľudskoprávnom vzdelávaní a nacionalizme 

Pre pracovníkov s mládežou, školiteľov, ale aj 

samotných študentov sme v spolupráci s 

Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť 

mládeže a športu a Európskym zborom solidarity 

Estónsko realizovali webinár o ľudskoprávnom 

vzdelávaní a nacionalizme. Pre účastníkov bola 

pripravená zaujímavá prednáška, ale aj 

workshopy, ktorých cieľom bolo objavovať zákutia 

vzdelávania v oblasti ľudských práv a nacionalizmu na národnej a európskej úrovni. 

Všetky dôležité informácie, ako aj mená panelistov či program, nájdete na webstránke 

podujatia.  

https://corona.researchyouth.net/167286?lang=sk
https://fb.me/e/DJXJfRJ7


 
 
 
 

 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informovala o 

špeciálnom predkladacom termíne na Strategické partnerstvá - KA2 

Pandémia COVID-19 radikálne zmenila náš doterajší spôsob života - od vzájomnej komunikácie 

medzi ľuďmi, nakupovania v obchode až po vzdelávanie na školách a prácu s mládežou. Na 

základe týchto výnimočných okolností program Erasmus+ flexibilne reagoval na vzniknutú 

situáciu, a to prostredníctvom špeciálnej výzvy na Strategické Partnerstvá - KA2 zameranej 

na podporu inovácií vo vzdelávaní, konkrétne v oblasti kreativita a kultúra (pre sektor mládeže). 

Viac informácií sa dozviete na webstránke.  

 

Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021 - 2027) 

Jednou z noviniek nového programu Erasmus+ mládež na nové programové obdobie (2021-

2027) je akreditácia organizácií v rámci Kľúčovej akcie 1. Akreditácia Erasmus+ je určená 

organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou a chcú byť súčasťou KA1 projektov programu 

Erasmus+ na obdobie rokov 2021 - 2027. Akreditácia nie je podmienkou zapojenia sa do 

programu v rámci KA1 a predkladať žiadosti o grant bude možné aj v prípade, že organizácia 

nebude akreditovaná. Avšak akreditácia zjednodušuje proces predkladania projektových 

žiadostí a podporuje strategické plánovanie a rozvoj organizácií. 

Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že žiadateľ s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvoril 

strategický plán pre realizáciu vysoko kvalitných projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a 

aktivity v oblasti lokálnej práce s mládežou. Pre udelenie akreditácie nie je nevyhnutná predošlá 

skúsenosť s programom Erasmus+, ale je nutná preukázateľná skúsenosť a pôsobenie v oblasti 

lokálnej práce s mládežou po dobu minimálne dvoch rokov pred predložením žiadosti o 

akreditáciu. O akreditáciu v rámci súčasných podmienok je možné požiadať priebežne až do 

31. 12. 2021.  

 

Živé knižnice prvýkrát online 

IUVENTA v dňoch 18. - 20. novembra zrealizovala historicky po prvýkrát Živé knižnice v online 

prostredí. A tak si mladí ľudia z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska mohli vypočuť 

inšpiratívne príbehy Rity, Mirny, Samuela, Gejzu a Zuzky. Online Živé knižnice sa podarilo 

zrealizovať aj vďaka spolupráci so SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu a nadviazali sme tak na iniciatívu Európskej komisie - 

Inšpiratívne vzory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/narodna-agentura-programu-erasmus-pre-oblast-mladeze-a-sportu-informuje-o-specialnom-predkladac.alej?ind=
https://eurodesk.sk/2020/09/24/akreditacia-organizacii-pre-program-erasmus-mladez-2021-2027/
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=2020


 
 
 
 

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 s cieľom uľahčiť 

európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania. V roku 2020 si pripomíname 40. výročie jej 

založenia. V druhom polroku 2020 spracovala a vydala nasledovné publikácie: 

 

The Structure of the European Education Systems 2020/21: Schematic 

Diagrams   

Správa ilustruje schematické informácie o štruktúre bežných 

vzdelávacích systémoch v európskych štátoch od predškolskej po 

terciárnu úroveň. Zahŕňa národné schematické diagramy, príručku pre 

čítanie diagramov a mapu znázorňujúcu hlavné organizačné modely 

základného a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Informácie sú k dispozícii 

pre 43 európskych vzdelávacích systémov. 

 

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems 

in Europe - 2020: Overview of major reforms since 2015 

Správa obsahuje viac ako 35 aktualizovaných štrukturálnych 

ukazovateľov politík v oblasti vzdelávania pre školský/akademický rok 

2019/20 v šiestich oblastiach vzdelávacej politiky: vzdelávanie a 

starostlivosť v ranom detstve, výsledky v oblasti dosiahnutia základných 

zručností, predčasné ukončenie vzdelávania a odbornej prípravy, 

vysokoškolské vzdelávanie, zamestnateľnosť absolventov a vzdelávacia mobilita. Poskytuje aj 

krátky prehľad hlavných reforiem vzdelávacej politiky. 

 

Compulsory Education in Europe 2020/21   

Publikácia poskytuje stručné informácie o trvaní povinného 

vzdelávania/odbornej prípravy v 43 európskych vzdelávacích systémoch, 

ktoré pokrývajú 38 štátov zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+. 

Správa poskytuje prehľad štruktúr a politík vzdelávania, ktoré ovplyvňujú 

rovnosť v školskom vzdelávaní. Prepája tieto funkcie na úrovni systému s 

výkonom študentov v medzinárodných prieskumoch hodnotenia študentov, 

identifikuje, ktoré politiky a štruktúry súvisia s vyššou úrovňou rovnosti vo 

výkonnosti študentov a skúma vlastnosti vzdelávacieho systému. 

 

Equity in school education in Europe   

Správa poskytuje prehľad štruktúr a politík vzdelávania, ktoré ovplyvňujú 

rovnosť v školskom vzdelávaní. Prepája tieto funkcie na úrovni systému s 

výkonom študentov v medzinárodných prieskumoch hodnotenia študentov. 

Správa skúma tieto vlastnosti vzdelávacieho systému: účasť na vzdelávaní 

a starostlivosti v ranom detstve, financovanie škôl, diferenciácia a typy škôl,  

výber školy, politiku prijímania na školu, opakovanie ročníkov, autonómiu  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/about_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structure-european-education-systems-202021-schematic-diagrams_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2020-overview-major_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/equity-school-education-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structure-european-education-systems-202021-schematic-diagrams_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/compulsory-education-europe-202021_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/equity-school-education-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2020-overview-major_en


 

 

 

 

škôl, podporu znevýhodnených škôl, podpora študentov so slabším prospechom, možnosť 

vzdelávať sa a iné. 
 

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe  

Správa sa týka zákonných platov učiteľov a riaditeľov škôl v 

predškolských zariadeniach a v základných a stredných školách v rokoch 

2018/19 v krajinách programu Erasmus+. Porovnávací prehľad skúma 

zákonné platy začínajúcich učiteľov a vyhliadky na zvyšovanie platov 

počas ich kariéry vo verejných školách. Zaoberá sa tiež platovými 

rozdielmi medzi úrovňami vzdelania, ktoré sú zvyčajne spojené s rôznymi 

kvalifikačnými požiadavkami. Správa obsahuje prehľady štátov, ktoré 

ilustrujú údaje o platoch a príspevkoch učiteľov a riaditeľov škôl pre každý vzdelávací systém.  

 

The Organisation of School Time in Europe – Primary and Secondary 

Education 2020/21  

Správa založená na národných údajoch poskytuje prehľad o dĺžke 

školského roka, dátumoch jeho začiatku a konca, dobe a dĺžke školských 

prázdnin a počte školských dní. Zahŕňa základné aj všeobecné 

stredoškolské vzdelávanie a kľúčové body ilustrujúce porovnateľné údaje. 

 

 

The Organisation of the Academic Year in Europe 2020/21   

Publikácia založená na národných údajoch poskytuje presné informácie o 

začiatku akademického roka, prázdninách a skúškovom období. 

Zdôrazňuje tiež rozdiely medzi univerzitnými a neuniverzitnými študijnými 

programami. Informácie sú k dispozícii pre 37 štátov. 

 

 

 

The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process 

Implementation Report 

Nové vydanie správy o implementácii bolonského procesu ukazuje všetok 

pokrok dosiahnutý za posledné dve desaťročia v oblasti mobility, 

zabezpečovania a uznávania kvality vzdelávania, ale tiež poukazuje na 

prácu, ktorú v budúcnosti potrebujeme vykonať v niektorých oblastiach, ako 

sú napr. sociálne dimenzie a začlenenie nedostatočne zastúpených skupín, 

pretože myšlienka, že vysokoškolské vzdelávanie by malo odrážať 

rozmanitosť populácie, nie je ani zďaleka dosiahnutá. 

 

Sieť Eurydice rovnako monitorovala situáciu COVID 19 vo vzdelávacích systémoch krajín EÚ a 

v tejto súvislosti vydala niekoľko článkov. Všetky zaujímavé články o novinkách vo vzdelávaní 

štátov zapojených do siete Eurydice, môžete nájsť na jej webstránkach.  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-201819_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/news_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-201819_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-202021_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-academic-year-europe-202021_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en


 

 

 

 

EUROGUIDANCE 
 
Cross-Border seminár - Hlas klienta v poradenstve 

Seminár Cross-Border začal ako 

spoločná iniciatíva centier 

Euroguidance v Českej republike, 

Rakúsku a na Slovensku v roku 2005. 

Odvtedy sa seminár rozrástol na 

súčasných 11 účastníckych krajín. 30. 

novembra 2020 sa uskutočnil 

historicky prvý ročník zrealizovaný (z 

dôvodu pandémie) online. Seminár bol  

zorganizovaný slovenským centrom v 

spolupráci s Euroguidance centrami z ďalších deviatich európskych krajín: Rakúska, 

Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Portugalska, Rumunska, Srbska a 

Slovinska. Zúčastnilo sa ho viac ako 150 kariérových poradcov a odborníkov z 19 krajín 

Európy, ktorí si mali možnosť vypočuť vstupy troch hlavných rečníkov a v praktickej časti dostali 

priestor na výmenu príkladov dobrej praxe. Vstupy rečníkov sa týkali veľmi aktuálnej témy - 

prechodu od univerzálnych k individualizovaným prístupom ku klientom v kariérovom 

poradenstve. Výstupy z podujatia nájdete na webstránke podujatia.   

 

Národná cena kariérového poradenstva 2020 

Centrum Euroguidance organizuje 

Národnú cenu kariérového poradenstva 

každoročne od roku 2009 s cieľom 

zozbierať a oceniť príklady dobrej 

poradenskej praxe. Medzi partnerov 

súťaže patria každoročne Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a 

Zastúpenie Európskej komisie na 

Slovensku. V roku 2020 boli všetky 

prihlásené projekty organizácií 

zapojených do súťaže predstavené verejnosti formou videovizitiek. Ocenenia nakoniec v silnej 

konkurencii získali: nezisková organizácia Mareena, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, 

platforma Zmudri.sk a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Združenie pre 

kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry udelilo osobitnú cenu neziskovej organizácii Alternatíva 

– Centrum nezávislého života a Kariérnemu centru UMB. Rovnako si môžete pozrieť video s 

oficiálnym vyhlásením výsledkov súťaže.  

 

 

 

file://///DC1-SERVER/_VerejneAdr/ERASMUS+/_Spoločné_FO_BO/PROPAGACIA%20DISEMINACIA/Ebulletin/2020_Ebulletin_02/stránke%20www.euroguidance.sk/cbs2020.
https://www.euroguidance.sk/nckp/prispevky/
https://mareena.sk/
https://www.gphmi.sk/
https://zmudri.sk/
http://www.sppk.sk/?start
https://alternativacentrum.sk/
https://alternativacentrum.sk/
https://www.umb.sk/univerzita/karierne-centrum-umb/
https://www.euroguidance.sk/nckp/ocenenia/?fbclid=IwAR027lWL6h3zkTRWPAzuQDDoJnbvUi3nppV1NdBFN5EJTm-8H0ypd3i-TOc


 

 

 

 

 

Mobilitné poradenstvo 

Euroguidance centrum vydáva metodickú príručku Poradenstvo pre 

mladých ľudí pri medzinárodných pobytoch a online sprievodcu 

mobilitami „Ako išlo vajce na vandrovku.“ Metodika je určená tým, 

ktorí pracujú s mladými ľuďmi zvažujúcimi pobyt v zahraničí a 

všetkým, ktorí sa o tému zahraničných pobytov zaujímajú. Publikácia 

obsahuje rozsiahlu praktickú časť ponúkajúcu inšpiráciu pre 

mobilitných poradcov v podobe námetov na aktivity a cvičenia. 

Online sprievodca je primárne určený samotným študentom 

zvažujúcim zahraničnú skúsenosť. Interaktívnou a hravou formou 

prevedie mladých ľudí prípravou na „vlastné dobrodružstvo“. 

Metodiku aj online sprievodcu bude možné čoskoro nájsť na 

webovej stránke Euroguidance centra www.euroguidance.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/41.pdf
https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/41.pdf
http://www.euroguidance.sk/


 

 

 

 

Pár slov na záver 
 
Vážené čitateľky a čitatelia, milí priaznivci programu Erasmus+, dovoľte nám na záver popriať 

Vám pokojne prežité sviatky a úspešný vstup do roku 2021. Hoci tento rok bol pre nás 

všetkých náročný, veríme, že ten budúci bude plný nových príležitostí a príjemných prekvapení. 

V mene SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

Vám prajeme, aby ste načerpali množstvo síl a aby sme mohli aj v novom roku spoločne 

prispieť ku kvalitnej implementácii programu Erasmus+ na Slovensku. 

 

Rovnako nám dovoľte informovať Vás o významnej zmene v rámci SAAIC – Slovenskej 

akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu. Na poste výkonnej riaditeľky SAAIC 

tento rok končí pani Irena Fonodová, ktorej by sme aj touto cestou chceli poďakovať za 

dlhoročné vedenie organizácie, neodmysliteľný prínos pri budovaní dobrého mena programu 

Erasmus+ na Slovensku a za jej celkový prínos v oblasti vzdelávania na Slovensku. Na poste 

výkonného riaditeľa ju vystrieda pán Jozef Detko, ktorému prajeme veľa energie, síl 

a odhodlania pri pokračovaní v tomto poslaní a práci. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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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