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Tlačová správa – stránka národnej agentúry: 

https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2019/TS_Brexit_aktualizovane_2.pdf

Informácie na stránke Európskej komisie:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_sk



Výzva 2019
Finančná kapacita

• hodnotenie finančnej kapacity od Výzvy 2019

• súkromné vysoké školy + konzorcium

• možnosť zmeny splátkového kalendára



Systémová kontrola v roku 2019 

→   kontrola procesov v súlade s ECHE a pravidlami programu Erasmus+

→   manažment grantov, interné kontrolné mechanizmy a pod.

Vysoké školy (kontrola uzatvorených projektov 2017): 

• Akadémia umení v Banskej Bystrici 

• Univerzita J. Selyeho v Komárne 

• WorkSpace Europe

• Paneurópska vysoká škola – aj KA107 

Systémové kontroly z roku 2018 – zaslať správu o implementácii 
opatrení odporúčaných v správe z kontroly + link na internú smernicu



www.erasmusplus.sk
Tipy a triky Erasmus+ 

• Ako pracovať s médiami 

• Dopad a diseminácia

• Užitočné odkazy

Vaše príbehy

Publikácie



PUBLIKÁCIE

Štúdia vplyvu programu Erasmus+ na 
vysokoškolské vzdelávanie

- štúdia

Štúdia o strategických partnerstvách vo 
vysokoškolskom vzdelávaní a o znalostných 
alianciách v rámci programu Erasmus+

- štúdia

Tlačová správa 20.5.2019 - link

Factsheet - link

https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/9369267b-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_sk.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-impact-studies-factsheet_en


PUBLIKÁCIE

Erasmus+ Virtual Exchange
Erasmus+ virtuálna výmena  umožňuje mladým ľuďom 
z Európy a južného Stredomoria zapájať sa do 
medzikultúrneho dialógu prostredníctvom online vzdelávacích 
nástrojov. Brožúra približuje, akým spôsobom virtuálna 
výmena funguje a ako je možné sa zapojiť do iniciatívy online 
dialógov, ktoré sa zvyčajne realizujú v rámci študijných 
programov alebo neformálneho vzdelávania a sú moderované 
skúsenými facilitátormi, ktorých cieľom je zapojiť študentov do 
sebareflexie, aktívneho počúvania a podnietiť ich kritické 
myslenie. Brožúra mapuje dopad iniciatívy v roku 2018 a jej 
výsledky.

- Publikácia

- Stránka iniciatívy

https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/eve_12_page_brochure_-_pdf_4617.pdf
https://europa.eu/youth/node/54451_en


Aktivity národnej agentúry  



TCA - Transnational Cooperation
Activities

Organizujú národné agentúry programu Erasmus+ za účelom 
zvýšenia kvality projektov Erasmus+.

Formy: 
➢ kontaktný seminár 
➢ tematický seminár
➢ tréningový seminár 
➢ študijná návšteva



TCA - Transnational Cooperation
Activities

Prepláca sa väčšinou 95 % reálnych nákladov.

Pri tvorbe rozpočtu záujemca plánuje:

• Cestovné náklady (+ víza): max. do výšky 700 €

• Pobytové náklady (+ poistenie): max. 150 € na noc

• Účastnícky poplatok: ak je nejaký

• Podpora špeciálnych potrieb: pre účastníkov so ZŤP

✓ Ponuky TCA sa publikujú na stránke www.erasmusplus.sk v časti 
Podujatia

✓ Prihlášky k TCA sa nachádzajú v časti „Ako získať grant“ a „Formuláre 
žiadostí“



TCA kontaktné semináre a konferencie 

➢ Erasmus+ boosting employability and promoting cooperation with
the world of work, Jurmala, Lotyšsko, 9. 9. – 10. 9. 2019, prihlášky do 
27.7.2019, sektory ŠV, OVP, VD, VŠ 

- cieľová skupina: koordinátori bežiacich E+ projektov na danú tému, 
zainteresované strany, sociálni partneri a tvorcovia politík, ktorí majú 
záujem o tému seminára a zdieľanie svojich odborných znalostí

- ciele: získanie informácii od tvorcov politík a sociálnych partnerov o vplyve 
systému vzdelávania a odbornej prípravy na zamestnateľnosť učiacich sa, 
zapojenie do pracovných skupín v sektorových (AE, SE, VET, HE) a 
medzisektorových diskusiách o relevantnosti vzdelávania na trhu práce, 
uľahčovaní zamestnateľnosti študujúcich v rámci programu Erasmus+



TCA kontaktné semináre a konferencie 

➢ Building Partnerships for a Learner-Centred Approach 

➢ 2. – 4. októbra 2019, Hotel Loft, Bratislava

➢ sektory ŠV a VŠ

➢ prihlášky do 15.7.2019

- cieľová skupina: Seminár je určený pre učiteľov základných a stredných 
škôl, zamestnancov vysokých škôl alebo akékoľvek iné organizácie, ktoré 
poskytujú vzdelávanie učiteľov a zaujímajú sa o koncepciu vyučovania 
orientovaného na žiaka

- ciele: vytvorenie projektov strategických partnerstiev v školskom 
sektore a / alebo medzisektorové partnerstvá medzi školami 
a vysokoškolským vzdelávaním



blížiace sa TCA semináre v roku 2019

Exchange of good practices among IROs on ICM related issues

➢ Larnaka, Cyprus

➢ 6. 11. – 8. 11. 2019

➢ pre KA107 koordinátorov, zamestnancov IRO

➢ viac informácii v priebehu júla

Enhancing student mobility in teacher education

➢ Reykjavík, Island

➢ 3. 12. – 4. 12. 2019

➢ viac informácii na jeseň 2019



Kontaktný seminár Tirana

➢ regionálny kontaktný seminár Erasmus+ na podporu spolupráce 
s partnerskými krajinami
• 25. – 26. októbra 2019, Tirana, Albánsko

• záujem o účasť vyjadriť do 22. júla 2019 mailom na erasmus@saaic.sk

- ciele: podporiť prípravu projektov v rámci výzvy Erasmus+ 2020, najmä 
KA107 a Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní (CBHE)

- program: bloky prezentácií, networking a workshopy na tému 
uznávanie, formuláre prihlášok, výberová procedúra a pod.



European Language Label

„Výzva 2019“ zverejnená:

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

✓znenie Výzvy 2019
✓formulár prihlášky 2019

✓Európske priority pre r. 2019

Termín:    30. jún 2019 do 24:00 hod. SEČ
Info: ell@saaic.sk

EU stránka a databáza ocenených projektov:
• v 24 jazykoch 
• vyhľadávacie kritériá: rok ocenenia, 

krajina, oblasť vzdelávania, pedagogická 
téma, cieľový jazyk

https://ec.europa.eu/education/policies/mul
tilingualism/european-language-label_en

http://www.erasmusplus.sk/ELL/
mailto:ell@saaic.sk
https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/european-language-label_en


10. – 12. októbra 2019

Pomôžte nám zaznačiť Slovensko na celosvetovej mape 
aktivít #erasmusdays !

Zaregistrujte svoju aktivitu: 

- Európska stránka – www.erasmusdays.eu

- https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5011

http://www.erasmusdays.eu/


Informačné platformy



SchoolEducationGateway
.

on-line platforma pre školské vzdelávanie 

18

• príležitosti v oblasti mobility (ponuky škôl na 
hospitácie, stáže v zahraničí)

• katalóg kurzov

• strategické partnerstvá (možnosť vyhľadávania 
partnerov)

• novinky, články

• rozhovory, prieskumy

• publikácie, štúdie, návody, postupy

• učebné materiály

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm



EPALE
.

online priestor pre spájanie a stretávanie profesionálov vo vzdelávaní dospelých
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• vyhľadávanie partnerov pre 
vytváranie sietí, výmenu osvedčených 
postupov a tvorbu spoločných 
projektov

• novinky vo vzdelávaní dospelých

• blogy, prípadové štúdie 
z projektov

• centrum/knižnica zdrojov

• diskusné fórum

• slovník pojmov

https://ec.europa.eu/epale/sk



Platforma výsledkov projektov programu Erasmus+ 

• webová stránka Európskej 
komisie zameraná na šírenie 
informácií a výsledkov projektov 
realizovaných 
v rámci programu Erasmus+

• vyhľadávanie podľa kľúčových 
slov, krajiny, rokov...
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/



Ďakujem za pozornosť!

www.erasmusplus.sk 

https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

/ erasmusplus.sk

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu


