
 

Propozície súťaže „Tvár Erasmus+“ 

 

Cieľ: Cieľom súťaže je podporiť a vyjadriť uznanie realizátorom 

projektov Erasmus+ či jednotlivcom zapojených v programe Erasmus+, 

ktorí sa dlhodobo usilujú o šírenie dobrého mena programu a svojimi 

aktivitami významne prispievajú k jeho propagácii na Slovensku.  

 

Výber nominovaných: Súťaž bude prebiehať medzi nominovanými 

kandidátmi, ktorých vopred vyberie spoločne SAAIC – Národná agentúra 

programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a IUVENTA – 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport. Nominovaní 

budú vybraní na základe súboru kvalitatívnych kritérií, ktoré boli vopred 

stanovené. Následne budú kontaktovaní národnými agentúrami, pričom 

pre zapojenie sa do súťaže bude potrebný ich súhlas prostredníctvom 

elektronickej komunikácie spolu so súhlasom so spracovaním osobných 

údajov. Ak sa v niektorom z prípadov nebude chcieť nominovaný 

kandidát súťaže zúčastniť, národná agentúra osloví náhradníka. Všetci 

súťažiaci budú mať následne možnosť vytvoriť si vlastnú menovku – opis 

svojich aktivít a činnosti v programe Erasmus+ do max. 1000 znakov 

a zaslať jednu fotografiu. Následne im budú vytvorené profily, na základe 

ktorých budú získavať hlasy v súťaži.  V každej kategórii budú finálne 

nominovaní traja súťažiaci.  

 

Kritéria výberu nominovaných: Národná agentúra bude pri výbere 

nominovaných zohľadňovať nasledujúce kritériá, ktoré sa budú viazať 

k programovému obdobiu Erasmus+ 2014 – 2020: dopad na 

organizáciu/komunitu (t. j. dopad nad rámec inštitúcie); šírenie dobrého 

mena a povedomia o programe Erasmus+ a celková propagácia programu 

Erasmus+; účasť v aktivitách a iniciatívach spojených s programom 

Erasmus+. 

 

Kategórie súťažiacich: Jednotlivé kategórie súťaže „Tvár Erasmus+“ 

priamo reflektujú sektory vzdelávania, ktoré sú rozlišované v programe 

Erasmus+. V súťaži tak bude celkom päť kategórií: školské vzdelávanie, 



odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie 

dospelých a mládež. 

 

Priebeh hlasovania: Verejné hlasovanie bude prebiehať na webstránke 

www.erasmusplus.sk/tvar v dobe trvania od 02. 11. 2020 do 30. 11. 2020. 

Priame odkazy na hlasovanie budú umiestnené na webstránkach oboch 

národných agentúr, ako aj na oficiálnych kontách národných agentúr na 

sociálnych sieťach. Hlasujúci budú môcť odovzdať svoj hlas jednému 

súťažiacemu v každej z piatich kategórií, opakované hlasovanie jednou 

osobou v rovnakej kategórii je zakázané. Každý hlas bude započítaný až 

po jeho potvrdení – kliknutí na odkaz zaslaný do e-mailovej schránky 

hlasujúceho. Súťažiaci môžu voľne zdieľať a iným spôsobom propagovať 

súťaž v online priestore s cieľom získať čo najväčší počet hlasov. 

Hlasovanie bude automaticky uzavreté 30. 11. 2020 o 12:00 hod. 

 

Výsledky: Súťažiaci, ktorý v dobe trvania hlasovania získa najväčší počet 

hlasov vo svojej kategórii, získa titul „Tvár Erasmus+“. Výsledky súťaže 

budú oznámené prostredníctvom e-mailu všetkým súťažiacim najneskôr 

do 3 pracovných dní od ukončenia hlasovania. Víťazi v jednotlivých 

kategóriách získajú vecné ceny, ktoré im spolu s certifikátom o udelení 

titulu „Tvár Erasmus+“ budú zaslané poštou. Podľa vývoja pandemickej 

situácie môžu byť víťazi pozvaní na slávnostnú konferenciu Erasmus+ 

v roku 2021, kde budú oficiálne predstavení ako „Tváre Erasmus+“. 

 

 

Právne upozornenie 

Ochrana osobných údajov 
 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=100
https://www.erasmusplus.sk/doc/GDPR.pdf

