
 

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

vyhlasuje  

druhý ročník súťaže o najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku 
v rámci 

Európskeho týždňa odborných zručností 
 

20. – 24. novembra 2017 
 

Čo je Európsky týždeň odborných zručností? 
 
Je to iniciatíva Európskej komisie vyhlásená v roku 2016. Jej cieľom je 
zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu organizovaním rôznych podujatí 
zameraných na podporu a rozvoj odborných zručností a zamestnanosti. Viac 
informácií nájdete na stránke Európskej komisie alebo národnej stránke 
inciatívy.  
 

Čo je cieľom súťaže? 
 
Cieľom súťaže o najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku je 
motivovať slovenské organizácie, aby sa zapojili do Európskeho týždňa 
odborných zručností organizovaním rôznych podujatí na inštitucionálnej, 
miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni, ktoré propagujú 
program Erasmus+ a jeho význam v OVP.  
 

Kto sa môže zapojiť do súťaže? 
 
Súťaž je určená len pre organizácie, ktoré realizovali, resp. realizujú projekty 
v programe Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.  
 

Ako sa zapojiť do súťaže? 
 
Ak plánujete organizovať v období od 1. septembra do 31. decembra 2017 
podujatie/aktivitu venovanú Európskemu týždňu odborných zručností na 
Slovensku, môžete vložiť základné údaje o svojej akcii do formulára prístupného 
na národnej stránke iniciatívy www.erasmusplus.sk/vsw, v sekcii „Akcie na 
Slovensku“. Informácia o Vašej akcii sa zverejní na webovej stránke až po jej 
kontrole a odsúhlasení národnou agentúrou. Po ukončení akcie pošlite správu 
o jej realizácii (formulár správy je tiež na www.erasmusplus.sk/vsw), vrátane 
podpornej dokumentácie, do národnej agentúry e-mailom na adresu 
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erasmusplus@saaic.sk. Na základe predložených správ národná agentúra 
vyhodnotí a ocení podľa vopred stanovených hodnotiacich kritérií 3 
najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku.  
 
Kedy sa zapojiť do súťaže?    
 
Informácie o svojich plánovaných podujatiach môžete vkladať na národnú 
stránku iniciatívy najneskôr do 11. decembra 2017. 
 

Aké sú kritériá pre prihlásenie podujatia do súťaže?  
 
Podujatia musia spĺňať minimálne normy kvality stanovené v Usmernení 
Európskej komisie. Aktivity musia:  
 jednoznačne podporovať odborné vzdelávanie a prípravu, 
 zlepšovať imidž, príťažlivosť a kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

a zapájať rôzne zainteresované strany, 
 ak je to možné, poskytovať informácie o dosiahnutých pozitívnych 

výsledkoch,   
 predstavovať osobitné úsilie nad rámec bežnej činnosti organizácie,  
 byť zaregistrované aj na stránke Európskej komisie, 
 použiť logo iniciatívy na jej zviditeľnenie,   
 jednoznačne propagovať program Erasmus+ a jeho význam v odbornom 

vzdelávaní a príprave a zviditeľniť program Erasmus+ použitím jeho 
oficiálneho loga.  

 
Upozornenie: Podujatia a aktivity, ktoré nesplnia všetky vyššie uvedené kritériá, 
nebudú zaradené do kvalitatívneho hodnotenia.  
 

Aký je časový harmonogram súťaže? 
 
 Vyhlásenie súťaže: 31. august 2017  
 Prihlasovanie podujatí do súťaže, t. j. vkladanie informácií o plánovaných 

podujatiach na národnú stránku iniciatívy: od 1. 9. 2017 do 11. 12. 2017 
 Zaslanie vyhodnotenia/správ o zrealizovaných podujatiach (môžu byť 

doplnené o fotodokumentáciu, videá, atď.) do národnej agentúry e-mailom 
na erasmusplus@saaic.sk: 31. december 2017 

 Vyhlásenie výsledkov súťaže a ich zverejnenie na webovej stránke:                
31. január 2018  
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Ako budú víťazné aktivity ocenené? 
 
Organizátori 3 najzaujímavejších podujatí získajú finančný dar vo výške 
500 EUR/organizácia. Ich zoznam bude uverejnený na stránke 
www.erasmusplus.sk/vsw.  
 

Aké sú hodnotiace kritériá pre hodnotenie najzaujímavejších aktivít?  
 
1. Relevantnosť (k Usmerneniu EK, OVP, programu Erasmus+)  
2. Kreatívnosť /originalita (zaujímavé aktivity) 
3. Zapojené skupiny/organizácie (ich počet a rôznorodosť: učitelia, žiaci, 

rodičia, podniky, profesijné zväzy, atď.;  môže ísť napr. o spoluprácu škôl 
s podnikmi, zapojenie osôb s rozhodujúcimi právomocami, atď.)  

4. Prínos podujatia pre všetkých zapojených aktérov 

Za každé hodnotiace kritérium je možné prideliť maximálne 5 bodov. Každý 
príspevok budú hodnotiť 2 pracovníci NA s cieľom zabezpečiť objektívnosť 
hodnotenia. 

 

UPOZORNENIE:  

1. Iniciatíva Európsky týždeň odborných zručností je celoeurópskym 
podujatím, avšak súťaž sa koná len na Slovensku a je určená len pre 
slovenských realizátorov projektov v programe Erasmus+.  
 

2. Podmienkou pre zaradenie podujatia do hodnotenia je správa o jeho 
realizácii, ktorú je potrebné zaslať národnej agentúre e-mailom na 
erasmusplus@saaic.sk do 31. 12. 2017.  Správa musí obsahovať doplňujúcu 
podpornú dokumentáciu (napr. fotografie, video, atď. ) preukazujúcu, že 
počas podujatia bolo použité logo iniciatívy a logo programu Erasmus+. 
Národná agentúra nebude akceptovať správy, ktoré nebudú vypracované na 
predpísanom formulári.  
 

3. Ak jedna inštitúcia organizuje viac podujatí venovaných Európskemu týždňu 
odborných zručností 2017, podá len jednu prihlášku do súťaže zahrňujúcu 
všetky dané podujatia.  
 

4. Vložením informácií o podujatí/podujatiach  na stránku 
www.erasmusplus.sk/vsw  súťažiaci súhlasí s ich zverejnením, 
bezplatným sprístupnením a rozširovaním pre laickú verejnosť, ako aj 
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s podmienkami súťaže. Zároveň súhlasí so spracovaním osobných 
údajov. 

 
5. Výsledky súťaže budú zverejnené len na webovej stránke iniciatívy  

www.erasmusplus.sk/vsw, súťažiacim nebudú zaslané písomnou formou.  
    
 
 

http://www.erasmusplus.sk/vsw

