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Operačné ciele pre KA1 – OVP - návrh 

2 

Spoločné pre všetky sektory vzdelávania a OP: 
 

a) Posilniť účasť v mobilitných projektoch s cieľom 
zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností 
účastníkov  

b) Zvýšiť úroveň uznávania výsledkov vzdelávania/ 
vzdelávacích výstupov v mobilitách 

c) Zapojiť špecifické skupiny a typy organizácií - 
posilniť účasť osôb so špeciálnymi potrebami na 
programe   



Operačné ciele pre KA1 – OVP – návrh – pokr. 
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Špecifické pre sektor OVP:  
 

a) Podporovať hodnotenie kvality škôl 



Účastnícke organizácie - úlohy 
 organizácia žiadajúca o grant v mene národného 

konzorcia (koordinátor národného konzorcia) 
 vysielajúca organizácia 
 prijímajúca organizácia  
 sprostredkujúca organizácia - je partnerom                

v národnom konzorciu; môže žiadať o grant len ako 
koordinátor národného konzorcia, v ktorom sú 
minimálne 3 organizácie aktívne v OVP 

 

Z nich o grant môže požiadať len: 
 vysielajúca organizácia OVP 
 koordinátor národného konzorcia mobility 
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Sprostredkujúca organizácia 
 Môže byť aj prijímajúcou organizáciou v zahraničí, ak:  

a) účastníci mobilít budú vykonávať mobilitu priamo            
v jej organizácii alebo  

b) má vytvorené národné konzorciá/zmluvné väzby              
s inými priamymi prijímajúcimi organizáciami vo svojom 
regióne a zároveň 

c) v prihláške/memorande/súhlasnom liste je uvedený aj 
konkrétny zoznam priamych prijímajúcich organizácií, 
ako aj ich krátky opis + webová stránka 

Upozornenie: v prihláške musí byť jasne uvedené, ktorí 
účastníci mobilít zostávajú v sprostredkujúcej organizácií 
a ktorí budú umiestnení v iných prijímajúcich 
organizáciách  
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Národné konzorcium mobility OVP 
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Všetci členovia konzorcia musia: 
 byť z rovnakej krajiny programu 
 byť identifikovaní v čase podania žiadosti o grant 
 pozostávať prinajmenšom z 3 organizácií aktívnych      

v OVP 
 podpísať s koordinátorom konzorcia mandátnu zmluvu 

(musia byť priložené k prihláške) 
 

Upozornenie: ak sa v rámci 1 žiadosti o grant budú 
vysielať na mobilitu žiaci/zamestnanci z rôznych 
organizácií, takúto žiadosť musí podať národné 
konzorcium mobility  
 



Povinné prílohy prihlášky v sektore OVP 

7 

 čestné prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom 
organizácie žiadateľa 

 

 v prípade národných konzorcií mandátne zmluvy 
uzatvorené medzi koordinátorom a každým členom 
konzorcia    

 

Odporúčané prílohy: 
 súhlasné listy od prijímajúcich organizácií v zahraničí 
 ECVET dokumenty (memorandum o porozumení, 

dohoda o vzdelávaní, zoznam vzdelávacích výstupov) 
 



Jazyková podpora účastníkov 
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 len pre žiakov OVP  
 povinná len pri dlhodobých stážach (30 dní až 12 mesiacov) – 

cez licencie alebo 150 EUR na žiaka: 
• on-line jazykový nástroj pre EN, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, SE, DK, EL, 

PL, PT – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/online-linguistic-support_en.htm - povinný test pred      
a po ukončení mobility – v žiadosti uviesť počet požadovaných 
licencií 
o výsledok testu pred mobilitou nie je predpokladom pre 

absolvovanie stáže  
o on-line jazykový nástroj ponúka aj dobrovoľné jazykové kurzy 

– plánovaný počet uviesť v žiadosti 
• pre ostatné jazyky – 150 EUR/žiak  

 ak stáž 29 dní a menej – jazyková príprava sa hradí z podpory 
na organizáciu mobility  
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm


Sprevádzajúce osoby 
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pre žiakov OVP so špeciálnymi potrebami, 
zdravotne postihnutých a neplnoletých žiakov 

 

primeraný počet – obvykle 1 osoba pre 
skupinu žiakov  v 1 prijímajúcej organizácii 

 

primeraná dĺžka pobytu v zahraničí – počas 
celého pobytu, len ak žiaci nie sú plnoletí 

 

 individuálny grant max. na 60 dní; ak viac - 
reálne náklady v kategórii rozpočtu „podpora 
špeciálnych potrieb“ 

 



Kritériá na pridelenie grantu 
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3 hlavné kritériá (max. 100 bodov):  
 relevantnosť/význam projektu (max. 30 bodov) 
 kvalita návrhu a vykonávania projektu (max. 40 bodov) 
 vplyv a šírenie (max. 30 bodov) 
 

Financovanie je možné, len ak návrh: 
 získa aspoň 60 bodov  
 súčasne získa v každom kritériu aspoň polovicu bodov    

z maximálneho počtu bodov v danom kritériu 
 

Dokument: Európska charta kvality mobility 
 
 



Charta mobility OVP na roky 2016-2020 
= akreditácia/certifikát mobility OVP 
 2015: počet podaných prihlášok – 22; počet schválených 

prihlášok – 12 
 2016: termín pre žiadosti: 19. máj 2016 do 12:00 hod. SEČ 
 je určená pre organizácie, ktoré kvalitne organizovali 

mobility OVP (min. 3 mobilitné projekty; za posledné 3 
mobility  – priemer v čerpaní grantu min. 80%) 

 zjednodušuje postup na získanie grantu   
 žiadosť o chartu môže podať aj konzorcium 
 charta udelená v roku 2016 = zjednodušený postup na 

získanie grantu od 2017 až do 2020 
 držiteľ charty môže požiadať o grant každý rok 
 bude osobitný seminár pre podanie žiadosti 
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Držitelia charty OVP z roku 2015 
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 podávajú osobitnú/jednoduchú žiadosť o grant 
 kontrolujú sa len formálne kritériá – sú uvedené             

v príručke pre žiadateľov 
 dĺžka projektu: 1 až 2 roky  
 termín na podanie: 2.2.2016 do 12:00 hod. SEČ 

(začiatok 1. 6. – 31.12.2016) 
 možný dodatočný termín: 4.10.2016 do 12:00 hod. SEČ 

(začiatok medzi 1.1. až 31.5.2017) 
  maximálny grant bude závisieť od:  

a) počtu a trvania mobility 
b) predchádzajúcich skúseností s podobnými grantami 
c) celkového národného rozpočtu pre KA1 - OVP 

 



Odporúčania NA 
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 vhodne naplánovať termíny mobilít (časový 
harmonogram) – NA pošle záverečnú platbu až po 
schválení záverečnej správy, nie po ukončení mobility  

 rovnomerné plánovanie aktivít/mobilít počas trvania 
projektu 

 začiatok projektu – 1.6.2016 – ešte nemusia byť 
podpísané zmluvy a dostupné financie 

 súlad počtu účastníkov a aktivít uvedených v texte         
a v rozpočte = dostatok finančných prostriedkov 

 nie je možné realizovať projekt s inými sumami, ako 
vypočíta prihláška (nie je možná zmena v Mobility 
Tool) = grant je fixný 

 
 



Odporúčania NA – pokr. 
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 realizácia projektu – všetky dokumenty (certifikáty o 
účasti, Europassy, atď.) musia byť potvrdené konečnou 
prijímajúcou a nie sprostredkujúcou organizáciou 

 faktúra od sprostredkujúcej organizácie – presný rozpis 
nákladov na každého účastníka = cenové ponuky musia 
obsahovať sumy podľa rozpočtových kategórií/osoba 

 1 mobilita sa nemôže vykonávať vo viacerých 
prijímajúcich organizáciách (problém aj v Mobility Tool) 

 vopred zmluvne dohodnúť podmienky spolupráce           
a finančné podmienky so zahraničnými partnermi, už 
pred podávaním projektu  
 

 
 



Spätná väzba od ext. hodnotiteľov v 2014-2015  
Negatíva: 
 

 veľký počet prihlášok cez sprostredkujúce organizácie 
v OVP, pričom prijímajúce organizácie neboli 
identifikované 

 sprostredkujúce organizácie – povrchný opis ich aktivít, 
procesov, odpovede sú príliš všeobecné a zavádzajúce 

 slabo popísané očakávané vzdelávacie výstupy, 
plánovaný obsah a časový harmonogram stáží, súvis      
s potrebami účastníkov  

 nedostatočná aplikácia prvkov ECVET  
 krátka doba trvania stáží – na dolnej hranici – 

obmedzené výstupy a prínos mobility 
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Spätná väzba od ext. hodnotiteľov v 2014-2015–pokr. 

 nedostatočné: 
a) kritériá výberu účastníkov 
b) indikátory hodnotenia kvality 
c) uznávanie vzdelávacích výstupov  
d) mentoring žiakov    

  všeobecnosť, frázovitosť, opakovanie informácií  
 nesúlad medzi cieľmi, realizáciou a disemináciou  
 slabý Európsky plán rozvoja 
 nesprávne identifikované skutočné potreby 

školy/organizácie a žiakov 
 diseminácia len na úrovni školy 
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ECVET – Európsky systém kreditov pre 
odborné vzdelávanie a prípravu  

 podporuje transparentnosť, hodnotenie, validáciu              
a uznanie získaných vzdelávacích výsledkov 

 vytvorenie partnerstva ECVET – Memorandum o porozumení 
 partnerstvo ECVET:  

- identifikuje vhodné potreby/vzdelávacie výstupy pre 
mobilitu 

- poskytuje programy OVP, ktoré sú vhodné na uspokojovanie 
týchto potrieb 

- posúdi/hodnotí rozsah a úroveň dosiahnutých vzdelávacích 
výstupov  

- overení a uzná vzdelávacie výstupy po návrate do 
domovskej organizácie 

 
17 



ECVET – Európsky systém kreditov pre 
odborné vzdelávanie a prípravu – pokr. 

 národný tím expertov ECVET: webová stránka                   
s užitočnými informáciami a dokumentmi:  
www.erasmusplus.sk/ecvet   

 

 iné európske webové stránky zamerané na ECVET 
sú uvedené v Príručke programu Erasmus+ 

 

 19. 11. 2015 – tréningový seminár „ECVET – 
definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných 
projektoch“ v Bratislave 
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http://www.erasmusplus.sk/ecvet
http://www.erasmusplus.sk/ecvet


 
Ďakujem za pozornosť! 
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