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www.erasmusplus.sk 

 

Milí priatelia Erasmus+, milí čitatelia, 

práve sa k Vám dostalo prvé číslo e-bulletinu Erasmus+. Národná agentúra 

Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vám bude aj touto formou 

prinášať informácie a novinky týkajúce sa programu Erasmus+. 

Prajeme Vám príjemné čítanie. 

 



 

PRVÝ ROK PROGRAMU ERASMUS+ 

Vzdelávací program Európskej únie Erasmus+ (2014 - 2020) vstupuje do 

druhého roka svojho života. Akcie programu sa realizujú na európskej – 

centralizovanej a národnej – decentralizovanej úrovni. 

V prípade záujmu o zapojenie sa do centralizovaných akcií kontaktujte 

Výkonnú_agentúru_pre_vzdelávanie,_audiovizuálnu_oblasť_a_kultúru 

priamo v Bruseli. 

Decentralizované akcie koordinujú na Slovensku dve národné agentúry: 
 

NA Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – SAAIC 
SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 

 

NA Erasmus+ pre mládež a šport – IUVENTA 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

Výsledky Výzvy 2014: 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

(NA Erasmus+) mala v roku 2014 k dispozícií celkový grant vo výške 

16 503 498 eur. V rámci Výzvy 2014 bolo z 398 podaných žiadostí 

schválených 171 projektov: 

 Kľúčová akcia 1 (KA1) - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov: 323 podaných 

/153 schválených žiadostí (školské vzdelávanie: 126/43, odborné 

vzdelávanie a príprava: 139/73, vysokoškolské vzdelávanie: 34/33 
a vzdelávanie dospelých: 24/4). 

 Kľúčová akcia 2 (KA2) - Strategické partnerstvá: 75 podaných 

/18 schválených žiadostí (školské vzdelávanie: 31/9*, odborné vzdelávanie 

a príprava: 10/4, vysokoškolské vzdelávanie: 15/2, vzdelávanie dospelých: 

19/3). Z toho medzisektorové prihlášky: 9/3. 
* okrem toho bolo schválených 32 partnerských slovenských škôl v iných krajinách programu 

NA Erasmus+ organizovala v mesiacoch september a október 2014 pre 

úspešných žiadateľov v oboch kľúčových akciách inštruktážne semináre, ktoré 

prebiehali v Bratislave, Zvolene a Košiciach za účasti 339 osôb. 

  

http://www.erasmusplus.sk/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_aktuality.html
https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej
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VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2015 

Európska komisia (EK) zverejnila 6. októbra 2014 v rámci programu Erasmus+ 

Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2015 a Príručku programu Erasmus+ 

v anglickom jazyku. Slovenský preklad príručky, ktorý pripravuje EK, by mal byť 

k dispozícií koncom októbra. Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených cca 21 miliónov Eur 

na granty v rámci všetkých sektorov vzdelávania a mládeže, ako aj ďalších približne 1,7 

miliónov Eur pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými 

krajinami. 

Informačná kampaň k Výzve 2015 začne 28. októbra 2014 v Bratislave seminárom „Nové 

možnosti spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami v programe Erasmus+“, po 

ktorom budú nasledovať semináre ku KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov zamerané na 

sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých 

(Bratislava - 24. 11. 2014, Zvolen - 25. 11. 2014 a Košice - 26. 11. 2014). Osobitnú 

pozornosť budeme venovať príprave mobilitných projektov v rámci odborného vzdelávania a 

prípravy, zahrnujúcich prvky ECVET, najmä vzdelávacie výstupy. Informácie o seminári sú 

uvedené nižšie.  

Regionálne semináre ku KA1 a semináre ku KA2 – Strategické partnerstvá budú 

organizované v januári 2015. Pozvánky s registráciou budú zverejnené na stránke 

www.erasmusplus.sk. 
 


 

PODUJATIA, AKTIVITY A SEMINÁRE 

 Kontaktné/tréningové semináre v zahraničí, ktoré organizujú partnerské národné 

agentúry, sú určené školám, vysokým školám, univerzitám a vzdelávacím organizáciám, 

ktoré hľadajú partnerov do projektov zameraných na všetky sektory vzdelávania (okrem 

vysokoškolského). Úspešní žiadatelia získajú grant na cestovné, prípadne pobytové 

náklady. Bližšie informácie nájdete na stránke www.erasmusplus.sk v časti „Podujatia“. 

 Už po štrnásty krát sa vďaka spolupráci Zastúpenia EK na Slovensku s kultúrnymi 

inštitútmi, veľvyslanectvami a SAAIC uskutočnili 26. septembra 2014 oslavy 

Európskeho dňa jazykov na Slovensku. Do pozornosti širokej laickej aj odbornej 

verejnosti sa tak opäť dostali aktuálne informácie o aktivitách v oblasti výučby jazykov. 

 V dňoch 7. až 9. októbra 2014 mal SAAIC zastúpenie na 18. ročníku veľtrhu štúdia a 

kariéry Akadémia & Vapac 2014. 

 13. októbra 2014 organizovala NA Erasmus+ v Bratislave tematický seminár 

„Prepojenie sveta vzdelávania so svetom práce“, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 

zástupcov organizácií, združení a škôl z celého Slovenska. Prezentácie zo seminára nájdete 

na stránke www.erasmusplus.sk. 

 Euroguidance centrum, ktoré je súčasťou SAAIC, organizovalo už 6. ročník súťaže 

„Národná cena kariérového poradenstva 2014“, ktorej partnerom je od roku 2012 

Zastúpenie EK na Slovensku. Pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ bola stanovená 

aj osobitná priorita venovaná podpore európskej dimenzie v kariérovom poradenstve. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 16. októbra 2014 v Bratislave. 

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=21
http://www.erasmusplus.sk/
http://www.erasmusplus.sk/
http://www.erasmusplus.sk/
http://www.saaic.sk/euroguidance
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PREDŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 

A STAROSTLIVOSŤ V EURÓPE 

Eurydice a Eurostat vydali komparatívnu správu 

o predškolskom vzdelávaní a starostlivosti v Európe. 

Správa poukazuje na problémy, ktorým čelia európske 

krajiny v súvislosti s poskytovaním kvalitných služieb 

predškolského vzdelávania a starostlivosti pre 32 

miliónov detí predškolského veku. Zahŕňa témy, ako je 

prístup k predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti, 

organizácia a riadenie, zabezpečovanie kvality, 

dostupnosť, kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov, 

vedúci zamestnanci, zapojenie rodičov a opatrenia na 

podporu znevýhodnených detí. 

 


 

SPRÁVA O POTREBE ROZVOJA DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ A KOMPETENCIÍ 

EK a americká nezisková inštitúcia New Media Consortium zverejnili prvú správu Horizont 

Európa: 2014 – Školy, ktorá vyzýva školy na boj s nedostatočnými digitálnymi zručnosťami 

a kompetenciami. 

Medzi najnaliehavejšie výzvy európskeho školstva súčasnosti patrí podľa správy nízka úroveň 

digitálnych zručností a znalostí žiakov a potreba začlenenia efektívneho využívania 

informačných a komunikačných technológií do odbornej prípravy učiteľov. Správa odráža 

ciele EK v rámci iniciatívy Otváranie systémov vzdelávania a na základe príspevkov viac ako 

50 odborníkov z 22 európskych krajín, zo Spoločného výskumného centra EK, Organizácie 

pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Organizácie Spojených národov pre 

vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) uvádza aj trendy a technologický vývoj, ktoré 

pravdepodobne ovplyvnia vzdelávanie v najbližších piatich rokoch. 

 



 

VÝVOJ PLATOV UČITEĽOV V EURÓPE 

EK zverejnila správu, ktorú pre ňu vypracovala sieť Eurydice o vývoji platov učiteľov 

materských, základných a stredných škôl v Európe. Prehľad, v ktorých krajinách v školskom 

roku 2013/2014 platy učiteľov vzrástli a v ktorých stagnovali alebo klesli, si spolu 

s prehľadnou mapou môžete pozrieť v správe zverejnenej na webovej stránke EK vo 

francúzskom, nemeckom, španielskom, talianskom, gréckom a poľskom jazyku. 

Kompletná správa Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 

2013/14 je zverejnená na stránke EK. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/EC-01-14-484/EN/EC-01-14-484-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/EC-01-14-484/EN/EC-01-14-484-EN.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1075_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1075_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1082_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf
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ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE A eTWINNING 

Záujemcovia o grant sa na NA Erasmus+ často obracajú s otázkou, ako si môžu nájsť 

zahraničných partnerov na spoluprácu v rámci programu Erasmus+. Pre školy je jednou 

z možností využitie európskej platformy pre elektronickú spoluprácu medzi školami – 

eTwinning. 

NA Erasmus+ sa 10. septembra 2014 zúčastnila v Žiline slávnostného odovzdávania cien 

Národnej súťaže eTwinning 2014, na ktorom boli vyhlásení víťazi súťažných 

eTwinningových projektov v školskom roku 2013/2014. 

NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a NA Erasmus+ nadviazali na 

vzájomnú spoluprácu, ktorá prebiehala už v rámci Programu celoživotného vzdelávania. 

Nasledujúce podujatie organizované NSS, na ktorom naša NA Erasmus+ bude prezentovať 

program Erasmus+, bude Konferencia pre vedenie materských, základných a stredných škôl 

s názvom „Učenie nemusí byť mučenie“, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2014 v Nitre. 

Ďalšie možnosti, ako si nájsť partnerov, zverejnila NA Erasmus+ v dokumente na webovej 

stránke programu. 



 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE MEDZI MIESTNYMI/REGIONÁLNYMI 

ZRIAĎOVATEĽMI ŠKÔL 

EK zverejnila kompendium Regio partnerstiev schválených v roku 2013 ešte v rámci 

Programu celoživotného vzdelávania. Program Erasmus+ ponúka podobnú možnosť 

nadnárodnej spolupráce v rámci KA2 - Strategické partnerstvá podporujúce spoluprácu medzi 

miestnymi/regionálnymi zriaďovateľmi škôl. Už nejde len o bilaterálnu spoluprácu dvoch 

regiónov - partnerstvá musia byť vytvorené z minimálne 2 regiónov z 2 rôznych krajín 

programu, pričom z každého regiónu musí byť okrem zriaďovateľa zapojená do projektu 

minimálne jedna škola a ešte minimálne jedna ďalšia miestna organizácia pôsobiaca na trhu 

práce alebo v inom sektore vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. 

 

  

http://www.etwinning.sk/
http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/125-vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2014http:/www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/125-vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2014
http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/151-konferencia-pre-vedenie-skol-2
http://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/Hladanie_partnerov.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/others/comenius-compendium-2013_en.pdf
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POLITIKY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ 

A PRÍPRAVE 

V rámci národného projektu „Tvorba národnej 

sústavy kvalifikácií“, ktorý realizuje Štátny inštitút 

odborného vzdelávania (ŠIOV), bola vytvorená 

Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikáciu 

(NRVK). Najvýznamnejšou funkciou NRVK je 

schvaľovanie úplných a čiastočných kvalifikácií. 

Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR. 

 



 

CEDEFOP publikácie 

 

 Valuing diversity: guidance for labour market integration of migrants – štúdia 

analyzujúca poradenské stratégie pre integráciu prisťahovalcov na trh práce. 

 

 Coping with changes in international classifications of sectors and occupations 

Application in skills forecasting – metodológia na nájdenie zhody medzi starými 

a novými klasifikáciami. 

 


 

PODUJATIA 

 

Národné podujatia: 

 

 V dňoch 24. – 26. novembra 2014 organizuje v Bratislave Štátny inštitút odborného 

vzdelávania 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Viac informácií nájdete na 

webovej stránke ŠIOV. 

 

 V rámci projektu zameraného na ECVET a jeho implementáciu na národnej úrovni 

SAAIC – NA Erasmus+ organizuje dňa 9. decembra 2014 v Bratislave tematický seminár 

„Implementácia ECVET a definovanie vzdelávacích výstupov“. Seminár bude 

zameraný na oboznámenie sa s rôznymi teóriami a metodikami pre definovanie 

vzdelávacích výstupov a na diskusiu zameranú na akumuláciu a prenos kreditov 

v odbornom vzdelávaní a príprave na Slovensku. 

Viac informácií ako aj pozvánku na seminár nájdete na www.erasmusplus.sk.  

http://www.minedu.sk/narodna-rada-pre-vzdelavanie-a-kvalifikacie/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24518.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24515.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24515.aspx
http://www.siov.sk/vdok_simple-17-medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem--24---26-novembra-2014/9486s28461c
http://www.erasmusplus.sk/
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Medzinárodné podujatia: 

 

 V dňoch 23. – 24. septembra 2014 organizovala EK v Bruseli European Business 

Forum on Vocational Training, ktorého sa zúčastnili kľúčoví zástupcovia OVP z celej 

Európy. Pozornosť fóra sa zamerala na to, ako môžu poskytovatelia OVP v spolupráci 

s podnikmi poskytnúť zručnosti nevyhnutné na posilnenie rastu a konkurencieschopnosti 

v Európe. 

 

 V dňoch 29. – 30. septembra 2014 sa konala v Thessalonikách (Grécko) medzinárodná 

konferencia organizovaná CEDEFOP a EK Building European VET – Time to move on, 

ktorá bola zameraná na to, ako maximalizovať potenciál OVP vo vzťahu k dlhodobým 

strategickým cieľom. 

 

  V dňoch 21. – 22. októbra 2014 sa bude v Thessalonikách konať workshop Designing, 

implementing and supporting effective work-based learning, ktorý je určený 

európskym a národným tvorcom politík, vrátane sociálnych partnerov, ako aj ďalším 

kľúčovým zainteresovaným osobám. Cieľom workshopu je vymeniť si nové poznatky 

a praktické skúsenosti v oblasti vzdelávania sa v práci. 

 

  V dňoch 23. – 24. októbra 2014 sa bude v Thessalonikách konať workshop s názvom 

Quality requirements for the new forms and contexts of teaching and learning in the 

EU. Jeho cieľom je dať dohromady expertov z inštitúcií OVP a vysokoškolského 

vzdelávania s odborníkmi z akreditačných agentúr/asociácií, aby spoločne diskutovali 

o tom, ako môžu študenti/učiaci dostať vzdelanie v e-learningovom kontexte a ako 

zabezpečiť, že sa plne vyhovie ich vzdelávacím potrebám. 

 

 V dňoch 27. – 28. novembra 2014 organizuje CEDEFOP v Thessalonikách medzinárodnú 

konferenciu Stepping up the pace. The next stage of European tools for transparency, 

recognition and quality in education and training. 

 

 

 

  V dňoch 2. – 4. októbra 2014 organizovala medzinárodná organizácia 

WorldSkills Europe v spolupráci s WorldSkills France vo Francúzsku celoeurópsku súťaž 

mladých ľudí v odborných zručnostiach EuroSkills 2014, v ktorej súťažilo 450 

mladých ľudí z 25 krajín v 41 odboroch. Slovensko na súťaži mimoriadne úspešne 

reprezentovali žiaci stredných škôl - v kategórii jednotlivcov zažiaril Andrej Adamčík 

z Gymnázia v Považskej Bystrici, ktorý získal bronz v odbore webový dizajn a v súťaži 

tímov, v kategórii elektrotechnika, dosiahli vynikajúci úspech Matej Hyčko z SPŠE 

Bratislava a Andrej Lassak z SOŠ technickej Michalovce, ktorí taktiež získali bronz. 

Gratulujeme! 

  

http://ec.europa.eu/education/events/2014/20140923-business-vet_en.htm
http://ec.europa.eu/education/events/2014/20140923-business-vet_en.htm
http://www.cedefop.europa.eu/events/BuildingEuropeanVET2014/index.html
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/22579.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/22579.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24241.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24241.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24201.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24201.aspx
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ERASMUS ŠTÚDIA 

EK zverejnila výsledky štúdie zameranej na vplyv 

programu Erasmus najmä na rozvoj zručností, 

zamestnateľnosť a profesionálny rozvoj mladých 

ľudí. Výsledky štúdie sú dostupné na stránke 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/eras

mus-impact_en.pdf

 



 

ERASMUS+ BAROMETER 

Európska asociácia Erasmus koordinátorov (EAEC) pripravila prieskum s názvom ERASMUS+ 

Barometer. Cieľom prieskumu je zozbierať informácie od koordinátorov programu, pedagógov 

a iných pracovníkov vysokých škôl, ktorí sa podieľajú na riadení programu Erasmus+ na 

vysokých školách. 

Prieskum je podporovaný EK a dotazník je možné vyplniť na stránke 

http://www.erasmusbarometer.net/. Tento prieskum sa bude realizovať každoročne tak, aby sa 

príslušné indikátory dali pravidelne sledovať a analyzovať. Výsledky sa budú prezentovať každý 

rok na konferencii pre koordinátorov programu Erasmus ERACON www.eracon.info. 

Informácie o najbližšej konferencii ERACON pre Erasmus koordinátorov, ktorá sa uskutoční 

v Portugalsku 13. - 17. mája 2015 v meste Porto, nájdete na webovej stránke konferencie 

http://www.eracon.info/. 

 



 

CHARTA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA ERASMUS 

Súkromné vysoké školy, ktoré ešte nie sú zapojené do programu Erasmus+, sa môžu 

uchádzať o Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Udelenie charty oprávňuje 

vysokú školu aktívne sa zapojiť do všetkých aktivít v rámci programu Erasmus+ a žiadať 

o grant na mobility študentov a pracovníkov vysokých škôl. 

Chartu udeľuje každý rok EK na obdobie do konca programu Erasmus+, t.j. do roku 2020, na 

základe predloženej žiadosti. 

Informácie o udelení charty v roku 2014 nájdete na stránke Výkonnej agentúry v Bruseli. 

Termín predloženia žiadosti o udelenie charty na obdobie 2016-2020 bude známy 

pravdepodobne začiatkom roka 2015. Formuláre žiadosti budú zverejnené na stránke 

Výkonnej agentúry v Bruseli. 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
http://www.erasmusbarometer.net/
http://www.eracon.info/
http://www.eracon.info/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
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ERASMUS+ MIMO EURÓPY 

Erasmus+ sa otvára svetu - nové možnosti pre vysoké školy v rámci programu 

Od akademického roka 2015/2016 budú môcť vysoké školy v rámci programu Erasmus+ 

vysielať, ale aj prijímať študentov a učiteľov nielen z Európy, ale aj z krajín mimo Európy. 

Medzinárodná mobilita učiteľov a študentov je finančne podporovaná zo štyroch finančných 

nástrojov Európskej únie (DCI, ENI, IPA a PI), pričom každý nástroj sa zameriava na iný 

región sveta. 

1. DCI (Development Cooperation Instrument) 

Ázia: Afganistan, Bangladéš, Bhután, Kambodža, Čína, Severná Kórea, India, Indonézia, 

Laos, Malajzia, Maledivy, Mongolsko, Mjanmarsko, Nepál, Pakistan, Filipíny, Srí Lanka, 

Thajsko a Vietnam 

Stredná Ázia: Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan 

Latinská Amerika: Bolívia, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvádor, 

Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela, 

Juhoafrická republika 

2. ENI (European Neighbourhood Instrument) 

Južný susedný región: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, 

Sýria, Tunisko 

Východný susedný región: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, 

Ukrajina 

Rusko 

3. IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) 

Západný Balkán: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Srbsko 

4. PI (Partnership Instrument) 

Vyspelé krajiny sveta: Austrália, Bahrajn, Brunej, Kanada, Hong Kong, Japonsko, Južná 

Kórea, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Omán, Katar, Saudská Arábia, Singapur, Taiwan, 

Spojené arabské emiráty, USA 

 

Na základe podanej prihlášky budú môcť vysoké školy požiadať o grant na mobility do/z 

krajín mimo Európy. Celková výška pridelených finančných prostriedkov na mobilitu do/z 

krajín mimo Európy pre Slovensko na rok 2015 je cca 1 780 000 EUR. 

Okrem mobility sa otvárajú v programe Erasmus+ aj možnosti spolupráce s krajinami mimo 

Európy v rámci projektovej spolupráce (Akcia - Capacity Building). 

V súvislosti s uvedením nových možností spolupráce s partnerskými krajinami pre vysoké 

školy NA Erasmus+ organizuje pre vysoké školy informačný seminár dňa 28. októbra 2014 

v Bratislave. 
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PODUJATIE 

V dňoch 13. – 19. októbra 2014 organizovala AIVD 

Týždeň celoživotného učenia určený širokej 

verejnosti a odborníkom z oblasti celoživotného 

vzdelávania. Bližšie informácie môžete nájsť aj na 

Facebooku. 

V rámci udeľovania Ceny AIVD za rok 2014 získali 

ocenenia Mgr. Irena Fonodová, výkonná riaditeľka 

SAAIC za prínos v oblasti celoživotného 

vzdelávania a Tradičné ľudové umelecké remeslá za 

vzdelávací projekt „Integra“ realizovaný s finančnou 

podporou Programu celoživotného vzdelávania - 

Grundtvig Učiace sa partnerstvá. Gratulujeme! 


 

EURÓPSKE POLITIKY VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH 

Politiky EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy napomáhajú členským štátom 

formovať ich národné systémy a čeliť tak výzve globalizujúceho sveta. Jedným zo 

základných dokumentov je strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní 

a odbornej príprave ET 2020, ktorý zadefinoval štyri strategické ciele a päť hlavných 

referenčných ukazovateľov vrátane zvýšenia účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní 

a podpory osobám, ktoré dosahujú slabé výsledky v základných zručnostiach. Tieto 

ukazovatele sa odrážajú v definovaní základných priorít a trendov vo vzdelávaní dospelých 

v rámci Európy, ktoré nájdete na stránke: Politiky EÚ - Sektor_vzdelávania_dospelých. 

 

 PIAAC – Program medzinárodného hodnotenia kompetencií je medzinárodný výskum 

realizovaný na základe spolupráce EK s OECD, ktorý je zameraný na kľúčové kompetencie 

zvyšujúce šance uplatnenia sa v spoločnosti a na trhu práce: čitateľskú gramotnosť, 

matematickú gramotnosť a schopnosť riešenia problémov v technicky vyspelom prostredí. 

Hlavným prínosom prvej etapy výskumu, ktorá bola ukončená v roku 2013, je možnosť 

medzinárodného porovnania, hodnotenie výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy a výmena dobrých skúseností medzi zúčastnenými krajinami. Výskum preukázal, že 

dospelá populácia Slovenska dosahuje nadpriemerné hodnoty v matematickej gramotnosti, 

priemerné hodnoty v čitateľskej gramotnosti a výrazne zaostáva v schopnosti riešenia 

problémov v technicky vyspelom prostredí. Výstupy výskumu sú dostupné na stránke 

OECD_ PIAAC alebo na stránke NÚCŽV_PIAAC, kde je zverejnená aj Národná správa 

PIAAC 2013. 

 

 CEDEFOP – Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania sa zaoberá aj 

otázkami vzdelávania dospelých. Relevantné publikácie nájdete na stránke 

CEDEFOP_Vzdelávanie_dospelých_-_Publikácie. 

  

http://www.tcu.sk/
https://www.facebook.com/tyzdencelozivotnehoucenia
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm
http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html
http://nuczv.sk/piacc/aktuality/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/adult-training/index.aspx
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ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE V OBLASTI VZDELÁVANIA DOSPELÝCH - e-Tools 

 EPALE - jedným z kľúčových čŕt programu Erasmus+ je aj dôraz, ktorý sa kladie na 

disemináciu/šírenie a využívanie výsledkov projektov. Za týmto účelom buduje EK 

multijazyčnú elektronickú platformu pre oblasť vzdelávania dospelých v Európe - Electronic 

Platform for Adult Learning in Europe (EPALE). Základné informácie o platforme nájdete na 

stránke EK: EPALE - Základné informácie. 

EPALE má, podobne ako platformy eTwinning alebo eLearning, slúžiť na vytvorenie 

spoločného virtuálneho priestoru pre získavanie a výmenu informácii o európskych, 

národných, regionálnych a lokálnych iniciatívach v oblasti vzdelávania dospelých a interakciu 

medzi jeho poskytovateľmi v rámci Európy, pričom má umožniť lektorom, trénerom, 

školiteľom a manažérom zdieľať vzdelávacie materiály, formy a metódy práce, zverejňovať 

informácie o organizovaní konferencií, seminárov, kurzov či výstupov z projektov ako aj 

diskutovať na tému vzdelávania dospelých. EK koordinuje tvorbu portálu na európskej 

úrovni, NÚCŽV je národným koordinátorom zodpovedným za EPALE na národnej úrovni: 

EPALE_Národní_koordinátori. 

Ak chcete prispieť k formovaniu EPALE portálu, zaregistrujte sa na portáli a zapojte sa do 

prebiehajúcich diskusií a prieskumov: 

EPALE_oficiálna_stránka_EK EPALE_na_Facebooku EPALE_na_Twitteri 

 

 Europass - jedným z dôležitých prvkov programu Erasmus+ je dôraz na uznávanie 

zručností a kvalifikácií nadobudnutých počas medzinárodných mobilít, k čomu je potrebné 

využiť možnosti Europassu (bližšie informácie nájdete v časti „Rôzne“). 

 

 GINCO sieť je európska sieť organizácií a kľúčových aktérov, ktorí poskytujú 

vzdelávacie kurzy zamerané na profesijný rozvoj pracovníkov vzdelávajúcich dospelých. Sieť 

bola budovaná v priebehu Grundtvig projektov „Ginco“ a „Ginco Tools and Traning“, ktoré 

koordinovala belgická spoločnosť Alden Biesen. Jedným z výstupov projektu je aj príručka 

„Ginco Tools & Training“ určená poskytovateľom kurzov vzdelávania dospelých, ktorá 

obsahuje konkrétne metódy hodnotenia kvality kurzov z hľadiska ich prípravy, evaluácie a 

validácie získaných kompetencií, využívania IKT, ako aj manažmentu, logistiky a styku 

s verejnosťou. Príručka je dostupná na internetovej stránke projektov www.ginconet.eu 

v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. 

 

 Štatistický výkaz DALV - ak máte záujem zapojiť sa do projektov Erasmus+ v sektore 

vzdelávania dospelých v roku 2015, nezabudnite k termínu 15. február 2015 podať na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR štatistický výkaz sumarizujúci vzdelávacie 

aktivity, ktoré ste v kalendárnom roku 2014 realizovali. Formulár výkazu a metodický pokyn 

nájdete zverejnené na stránke: www.uips.sk/zber-udajov/vykazy-typu-dalv. 

 

 Ak hľadáte partnerov do projektov Erasmus+, využite niektoré z tipov uvedených 

v dokumente Ako si nájsť partnerov, ktorý zverejnila NA Erasmus+ na stránke programu. 

 



http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/epale_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/doc/national-coordinators_en.pdf
http://ec.europa.eu/epale/
https://www.facebook.com/EPALE.EU
https://twitter.com/EPALE_EU
http://www.ginconet.eu/
http://www.uips.sk/zber-udajov/vykazy-typu-dalv
http://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/Hladanie_partnerov.pdf
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EURYDICE - VZDELÁVACIE SYSTÉMY V EURÓPE – POLITIKY A PRAX 

 

V roku 2014 vydala Eurydice 4 komparatívne správy porovnávajúce prvky a charakteristiky 

rôznych vzdelávacích systémov a popisujúce implementáciu reforiem na národnej a európskej 

úrovni. 

 

1. Modernizácia vysokého školstva v Európe: prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť 

Správa opisuje, aké kroky podnikajú vlády a inštitúcie poskytujúce vysokoškolské 

vzdelávanie, aby rozšírili prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a zvýšili tak počet 

študentov, ktorí ukončia úplné vysokoškolské vzdelanie (udržanie sa) a poskytli pomoc pre 

študentov pri vstupe na trh práce (zamestnateľnosť). 

 

2. Hodnotiaci prehľad mobility: Podmienky štúdia v zahraničí v Európe 

Hodnotiaci prehľad sa zameriava na päť kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú motiváciu 

a schopnosť mladých ľudí študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí: 

informácie a poradenstvo o možnostiach mobility, prenosnosť podpory pre študentov, znalosť 

cudzích jazykov, uznávanie štúdia a podpora pre študentov zo znevýhodneného prostredia. 

 

3. Financovanie škôl v Európe: Mechanizmy, metódy a kritériá vo verejnom 

financovaní 

Správa poskytuje prehľad riadiacich orgánov na jednotlivých úrovniach vzdelávania a opisuje 

metódy a kritériá použité na stanovenie výšky prostriedkov na financovanie školského 

vzdelávania. 

Obsah správy je tematicky rozdelený do troch kapitol popisujúcich riadiace orgány zapojené 

do financovania škôl, metódy využívané pri prideľovaní finančných prostriedkov a kritériá 

využívané pri stanovení objemu prideľovaných finančných prostriedkov. 

 

4. Kľúčové údaje o predškolskom vzdelávaní a starostlivosti v Európe 2014 

Podrobnejšie informácie o tejto správe nájdete v sekcii Školské vzdelávanie. 

 

Všetky publikácie a produkty Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na 

webovej stránke Eurydice alebo v printovej podobe na vyžiadanie v národnej kancelárii: 

Národná kancelária Eurydice, SAAIC. 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/162EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/166EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE 

 

1. EST – A Milky Way of Best Educational Practices – je publikácia, ktorú v roku 2013 

vydala EK. Publikácia obsahuje príklady najlepších projektov Strategických partnerstiev, 

ktoré boli v rámci Programu celoživotného vzdelávania realizované v celej Európe. Projekty 

môžu byť pre Vás inšpiráciou pri príprave vlastných projektových návrhov v rámci programu 

Erasmus+, alebo môžu slúžiť ako zdroj kontaktov na organizácie, ktoré boli do nich zapojené. 

 

2. Dissemination and Exploitation of results/Šírenie a využívanie výsledkov 

Jedným z najdôležitejších prvkov programu Erasmus+ je dôraz na šírenie a využívanie 

výsledkov projektov. Inšpirujte sa výstupmi 16 európskych centralizovaných projektov, ktoré 

sa realizovali v rámci Programu celoživotného vzdelávania a ktoré EACEA vybrala do svojej 

publikácie: Dissemination_and_Exploitation_of_Results ako príklady dobrej praxe. Okrem 

základných informácií o projektoch tu nájdete aj funkčné elektronické odkazy na ich hlavné 

výstupy, ktoré môžete využiť pri realizácii nových projektov v rámci programu Erasmus+. 

 

3. Centralizovaný projekt VISAL – seniori so zrakovým postihnutím 

V rokoch 2012 - 2014 realizovalo partnerstvo organizácií zo 6 európskych krajín 

centralizovaný projekt koordinovaný Európskou úniou nevidiacich VISAL - Aktívne učenie 

sa seniorov so zrakovým postihnutím. Partnerom projektu bola aj 

Únia_nevidiacich_a_slabozrakých_Slovenska. 

Hlavným výstupom projektu je Tréningový program neformálneho vzdelávanie seniorov 

so zrakovým postihnutím VISAL, ktorý je zameraný na posilnenie sociálno-komunikačných 

kompetencií, podporou sebavedomia a motivácie seniorov so zrakovým postihnutím zapájať 

sa do verejného života. Bližšie informácie o projekte VISAL a tréningovom programe, ktorý 

je okrem slovenčiny dostupný aj v anglickom, nemeckom, chorvátskom a holandskom 

jazyku, nájdete na stránke EU_Projekt_VISAL. 

 

file://SAAIC2A/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZXR6PPR2/EST_European_Shared_Treasure_Milky_Way
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/projects_by_theme_en.php
http://www.unss.sk/projekt-visal.php
http://www.visal-project.eu/
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DÔLEŽITÉ PRVKY PROGRAMU ERASMUS+ 

 

DISEMINAČNÁ PLATFORMA ERASMUS+ 

Na stránke EK venovanej programu Erasmus+ bol vytvorený priestor pre šírenie a využívanie 

výsledkov projektov, tzv. Diseminačná platforma. Realizátori projektov budú do nej vkladať 

informácie o všetkých projektoch a ich výstupoch, ktoré boli podporené v rámci programu 

Erasmus+ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. 

 

OPEN EDUCATION EUROPA 

Presne pred rokom spustila EK iniciatívu Opening up Europe a otvorila portál Open 

Education Europa, na ktorom môžu užívatelia nájsť materiál v ich jazyku a bezplatne ho 

používať a zdieľať. V súvislosti s prvým výročím pribudli na portáli nové sekcie, ako 

Príklady dobrej praxe a Interviá, no predovšetkým sa rozšírila databáza voľne dostupných on-

line kurzov (MOOC) Scoreboard of Massive Open Online Courses. 

 

EUROPASS 

Europass - jedným z dôležitých prvkov programu Erasmus+ je dôraz na jednoduchšie 

uznávanie zručností a kvalifikácií na medzinárodnej úrovni. V prípade, že budete pripravovať 

projekty v rámci programu Erasmus+, zamerajte sa na validáciu výsledkov mobilít 

prostredníctvom Europassu, ktorý okrem životopisu pozostáva aj z tzv. pasu európskych 

zručností. Bližšie informácie nájdete na európskej stránke Europassu alebo na stránke 

Národného_strediska_pre_Europass. 

 

MULTIJAZYČNOSŤ V EURÓPSKEJ ÚNII 

EK kladie veľký dôraz na mnohojazyčnosť a zachovanie 

kultúrnych hodnôt plynúcich z jazykovej rozmanitosti EÚ. 

Téme mnohojazyčnosti bola venovaná aj medzinárodná 

konferencia Why languages mater – European and 

national perspectives on multilingualism, ktorá sa 

konala v septembri 2014 vo Florencii. Účastníci z radov 

odborníkov v oblasti jazykového vzdelávania z celej 

Európy sa spolu so zástupcami EK zhodli na potrebe 

uchovania kultúrneho dedičstva mnohojazyčnosti Európy 

vrátane podpory tzv. nových jazykov, ktoré prichádzajú do 

Európy s prisťahovalcami z rôznych kútov sveta. 

Príspevky prednášajúcich, ktoré odzneli počas panelovej 

diskusie sú zverejnené na stránke EK: Konferencia 

Why_Languages_Matter_-_Multilingualism. 
 

 



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://openeducationeuropa.eu/
http://openeducationeuropa.eu/
http://openeducationeuropa.eu/en/news/new-open-education-scoreboard-goes-live
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
http://www.europass.eu.sk/
https://edl-2014.teamwork.fr/en/programme
https://edl-2014.teamwork.fr/en/programme
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JOB SHADOWING NÁŠHO FRANCÚZSKEHO KOLEGU 
Na záver si môžete prečítať pár riadkov, ktoré nám venoval kolega Antoine Bienvenu 

z Národnej agentúry vo Francúzsku na záver pracovnej návštevy, ktorú absolvoval na 

Slovensku. Nakoľko nás prekvapil výbornou úrovňou slovenčiny, príspevok uvádzame 

v originálnej podobe tak, ako ho napísal: 

 „Plan školenia zamestnancov francúzskej agentury umozňuje dvoj-trojdňovy pobyt v 

zahraničnej agenture, mierený na vymenu dobrych pracovnych postupov a na zlepšenie 

cudzieho jazyka. Tento rok, 4 zamestnanci z našej agentury boli takto vyslani do Lotyšska, 

Nemecka, Talianska a Slovenska. Od roku 2008 pôsobim vo francúzskej agenture. Do 

slovenskej agenture SAAIC som mal možnosť prisť od 30. septembra do 2. októbra 2014, 

porovnať skusenosti a praktiky manažmentu projektov partnerstva narodnou agenturou, 

najmä v oblasti Odborného Vzdelávania a Prípravy a Vzdelávanie Dospelych. Okrem 

vynikajúcej moznosti spoznať ľudi, prostredie a podmienky práce v inej krajine, a aj keď nie 

je vsetko porovnateľné, najmä čo sa týka veľkosti krajiny a počtu projektov, mohol som počas 

tychto troch dni vidieť spôsob implementácie programu slovenskou agenturou a tiež množstvo 

a kvalitu práce, ktorá je realizovana v Agenture SAAIC. Som si istý, že dobré slovenské 

praktiky, napríklad na úirovni osvojenia europského ramca, hodnotenia prihlášok a 

monitorovanie projektov, môžu byť brané ako „referaty“, ktoré nám poskytnú možnosť zlepšiť 

naše praktiky“ 
 

 

 
 
Tento bulletin bol vydaný vďaka podpore Európskej komisie. 

Informácie a články sú názorom ich autorov a Európska komisia nepreberá zodpovednosť za dôsledky ich použitia. 

Text neprešiel jazykovou korektúrou. 
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