
Akreditácie na
Erasmus

VD – Vzdelávanie dospelých
OVP – Odborné vzdelávanie a príprava

ŠV – Školské vzdelávanie

Nový prístup k mobilitám



• Výzva počíta so schválením nariadenia nového programu

• Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje 

„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, 

a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013

• Kontinuita štruktúry predchádzajúceho programu Erasmus+

(KA1 – mobility, KA2 – partnerstvá, KA3 – reforma politík)

Východisková situácia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0367&qid=1600412281138&from=SK


• Hlavné akcie nového programu Erasmus: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018SC0276&from=EN

• Kontinuita základných pravidiel predchádzajúceho programu Erasmus+ 
(príklad: jednotkové príspevky)

• Po schválení nového programu budú zverejnené konkrétne príručky,

kritériá a výberové procedúry

• Rozpočet ešte nie je schválený

Východisková situácia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018SC0276&from=EN


Možnosti zapojenia sa do 
mobilitných projektov

• Žiadosť o krátkodobý projekt KA1 
(max. 2x za 5 rokov, 6 - 12 mesiacov, max. 30 účastníkov mobilít)

• Žiadosť o akreditáciu na Erasmus

• Pripojenie sa k akreditovanému konzorciu



Čo je akreditácia a prečo sa o ňu uchádzať?

• Akreditácia na Erasmus
- nástroj pre organizácie pôsobiace v oblasti VD, OVP a ŠV, ktoré sa chcú otvoriť 
možnostiam cezhraničnej výmeny a spolupráce
- zjednodušený prístup ku grantom

• Výhody:

• Zjednodušený prístup k financovaniu - stabilné financovanie

• Pravidelná cezhraničná výmena a spolupráca prostredníctvom mobilít

• Možnosť naplánovať stratégiu vlastného rozvoja podľa individuálnych potrieb 

organizácie/konzorcia



Ciele akreditácie na Erasmus

Posilnenie európskeho rozmeru vzdelávania prostredníctvom: 

• presadzovania hodnôt inklúzie a rozmanitosti, znášanlivosti a demokratickej 
účasti

• šírenia vedomostí o spoločnom európskom dedičstve a obohacujúcom aspekte 
rozmanitosti

• podpory rozvoja sietí odborníkov v rámci celej Európy



• Výzva na akreditáciu je plánovaná každý rok

• Termín podania žiadostí o akreditáciu:

29. 10. 2020, 12:00 bruselského času

• Rozhodnutie o udelení akreditácie: Február 2021

• Predbežný termín výzvy na žiadosť o grant: Marec 2021

• V prípade neudelenia akreditácie:
• Možnosť požiadať o akreditáciu v rámci ďalšej výzvy
• Žiadosť o krátkodobý projekt KA1
• Pripojenie sa k akreditovanému konzorciu
• Zapojenie sa ako hostiteľská organizácia

Časový harmonogram



• Platnosť akreditácie: 2021 – 2027

• Výzva: https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013

• Kto môže žiadať o akreditáciu: typy oprávnených organizácií v SR

Upozornenie: Typy organizácií v dokumente sú len príkladmi, rozhodujúci je 
vzdelávací program - v prípade pochybností kontaktujte, prosím, národnú 
agentúru.

• Typy žiadostí o akreditáciu: individuálna alebo konzorcium

Základné informácie

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013
https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SK.pdf


• Počet žiadostí o akreditáciu - 1 v 1 oblasti

• VD: organizácie poskytujúce ďalšie VD, ktoré nevedie k získaniu kvalifikácie 
a ktoré môže mať povahu formálneho/neformálneho vzdelávania alebo 
informálneho učenia sa (odborné vzdelávanie a príprava dospelých učiacich sa 
patria do oblasti OVP)

• OVP: SOŠ žiadajú len v OVP (aj pre všeobecnovzdelávacie oblasti, ktoré poskytujú)

• ŠV: napr. MŠ, ZŠ, GYM, ZUŠ, školské kluby, centrá voľného času, etc. 
(napr. Spojená škola so zložkami SOŠ a GYM môže podať žiadosti

v ŠV aj v OVP)

Základné informácie



Podmienky:

• 2 roky skúseností v práci s príslušnou cieľovou skupinou/práci v danej oblasti

• Konzorcium: schopnosti a kapacita

• Vypracovanie originálneho a autentického plánu pre Erasmus

zodpovedajúceho potrebám žiadajúcej organizácie/konzorcia

Základné informácie



• Konzorcium je možné vytvoriť len v rámci akreditácie

• 1 konzorcium = 1 oblasť

• Má národný charakter

• Konzorcium nemôže požiadať o krátkodobý projekt KA1

• Konzorcium môžete vytvoriť na základe organizačnej štruktúry, regionálnej 
pôsobnosti alebo tematického záujmu

• Akreditácia bude udelená koordinátorovi

(členovia konzorcia ju nemusia mať)

Konzorcium



1. Samostatná inštrukcia k vypĺňaniu prihlášky

2. Potreba:

• OID

• Prístup k online formuláru prihlášky

• Plán pre Erasmus

• Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa

Ako požiadať o akreditáciu?



• Kľúčová časť prihlášky reflektujúca jedinečné potreby organizácie/konzorcia

• Výsledok spoločnej práce v rámci organizácie/konzorcia

• Mobility musia prispieť k rozvoju celej organizácie/konzorcia a cieľových skupín 
vzdelávania

• Plán na 2 - 5 rokov s možnosť aktualizácie

• Plán môže byť vystavaný tak, aby uľahčil organizácii/konzorciu

postupné zapájanie sa do programu

Plán pre Erasmus



• Byť konkrétne a realistické

• Predstavovať prínos pre organizáciu/konzorcium

• Byť prepojené s potrebami organizácie/konzorcia a jej pracovníkov a učiacich sa

• 1 – 10 cieľov

• Byť sledovateľné a hodnotiteľné (kvantitatívne a kvalitatívne)

• Hodnotenie pokroku organizácie/konzorcia pri dosahovaní týchto cieľov

Ciele plánu pre Erasmus musia:



• V súlade s cieľmi plánu pre Erasmus (obsahovo aj dĺžkou 2 - 5 rokov)

• Orientačné a predbežné naplánovanie počtov účastníkov mobilít PO ROKOCH bez 
rozlíšenia typu mobility

• Realistické a úmerné veľkosti a skúsenostiam organizácie/konzorcia

Aktivity plánu pre Erasmus



OBLASŤ VD
Vzdelávanie dospelých



Zvyšovanie kvality formálneho, informálneho a neformálneho VD prostredníctvom:

• zlepšovania kvality ponuky VD

• zvyšovania kvality všetkých foriem výučby a VD

• zlepšovania VD, pokiaľ ide o získanie kľúčových kompetencií vrátane základných zručností a 
iných životných zručností

Prispievanie k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom:

• budovania kapacít poskytovateľov VD na realizáciu kvalitných projektov v oblasti mobility

• zvyšovania účasti dospelých (bez ohľadu na vek, sociálnoekonomické prostredie,

prípadné znevýhodnenie učiacich sa, ich skúsenosti – aj noví,

či veľkosť organizácií poskytujúcich VD – aj malé) 

Ciele akreditácie na Erasmus v oblasti VD



Mobility pracovníkov:

• Pozorovanie pri práci (job-shadowing)

• Výučba alebo poskytovanie odbornej prípravy v zahraničí

• Kurz a školenie

Zmiešaná mobilita pracovníkov

Všetky typy mobilít možno kombinovať s virtuálnymi aktivitami

Ďalšie zvažované typy aktivít:

• Pozvanie odborníkov zo zahraničia

• Hosťovanie budúceho andragóga

• Prípravné návštevy

Predpokladané typy aktivít v oblasti VD



OBLASŤ OVP
Odborné vzdelávanie a 
príprava



Zvyšovanie kvality počiatočného a ďalšieho OVP prostredníctvom:

• posilnenia kľúčových kompetencií a prierezových zručností, predovšetkým jazykového 
vzdelávania

• podpory rozvoja špecifických zručností na konkrétnych pracovných miestach

• výmeny najlepších postupov a presadzovania nových a inovačných pedagogických metód 
a technológií a podpory odborného rozvoja

Prispievanie k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom:

• budovania kapacít poskytovateľov OVP na realizáciu kvalitných projektov v oblasti 
mobility

• sprístupnenia mobility všetkým učiacim a zvyšovaním priemerného trvania

mobility s cieľom zvýšiť jej kvalitu a dosah

• zvyšovania kvality, transparentnosti a uznávania vzdelávacích výstupov

Ciele akreditácie na Erasmus v oblasti OVP



Mobility zamestnancov:

• Pozorovanie pri práci (job-shadowing)

• Výučba v zahraničí

• Kurz a školenie

Mobility žiakov:

• Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov OVP

• Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov OVP (Erasmus Pro)

• Účasť žiakov na súťažiach odborných zručností

Zmiešaná mobilita zamestnancov a žiakov

Ďalšie zvažované typy aktivít:

• Pozvanie odborníkov zo zahraničia

• Hosťovanie budúceho učiteľa

• Prípravné návštevy

Predpokladané typy aktivít v oblasti OVP



OBLASŤ ŠV
Školské vzdelávanie



Zvyšovanie kvality výučby a učenia sa v ŠV prostredníctvom:

• podpory odborného rozvoja učiteľov, riadiacich a iných zamestnancov škôl

• podpory využívania nových technológií a inovačných učebných metód

• zlepšovania jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti v školách

• podpory výmeny a prenosu najlepších postupov

Prispievanie k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom:

• budovania kapacít škôl na zapojenie sa do cezhraničných výmen a spolupráce v 
oblasti mobility

• sprístupnenia vzdelávacej mobility všetkým žiakom

• podpory uznávania vzdelávacích výstupov

Ciele akreditácie na Erasmus v oblasti ŠV



Mobility zamestnancov:

• Pozorovanie pri práci (job-shadowing)

• Výučba v zahraničí

• Kurz a školenie

Mobility žiakov:

• Mobilita skupiny žiakov

• Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov

• Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov

Zmiešaná mobilita zamestnancov a žiakov

Ďalšie zvažované typy aktivít:

• Pozvanie odborníkov zo zahraničia

• Hosťovanie budúceho učiteľa

• Prípravné návštevy

Predpokladané typy aktivít v oblasti ŠV



Štandardy kvality
plánu pre Erasmus



Žiadosť o akreditáciu na Erasmus: organizácia sa musí zaviazať
k rešpektovaniu a naplňovaniu Štandardov kvality programu Erasmus

1. Základné zásady
• Inklúzia a rozmanitosť
• Environmentálna udržateľnosť a zodpovednosť
• Digitálne vzdelávanie
• Aktívne zapojenie do siete organizácií programu Erasmus

2. Správne riadenie aktivít v oblasti mobility

3. Poskytovanie kvality a podpory účastníkom

4. Zdieľanie výsledkov a vedomostí o programe

Štandardy kvality plánu pre Erasmus

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/eac-a02-2020-quality-standards_sk.pdf


1. Čo urobí organizácia/konzorcium pre to, aby prispelo k základným zásadám 
programu Erasmus?

2. Ako budú koordinované a kontrolované aktivity v oblasti mobility, ako budú 
rozdelené úlohy a zodpovednosť, a to aj v prípade personálnych zmien či zmien vo 
vedení a ako sa integrujú výsledky vykonaných mobilít do bežnej práce v org./konz.?

3. Ako rozdelí org./konz. úlohy a zodpovednosť za financie, praktické opatrenia, 
prípravu a monitorovanie účastníkov, obsah aktivít alebo komunikáciu?

4. Ako bude organizácia/konzorcium zdieľať výsledky aktivít a vedomostí
o programe v org./konz., s ostatnými organizáciami a s verejnosťou
a zviditeľňovať financovanie z EÚ?

Riadenie plánu pre Erasmus



• Povinná príloha: podpísané Čestné vyhlásenie
v zmysle čl. 137 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ potvrdzujúce, že žiadateľ: 
• sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v čl. 136 ods. 1 a čl. 141 tohto nariadenia, 
• je autorom a že žiadna iná organizácia ani externý jednotlivec nevypracoval tento plán za 

finančnú odmenu.

• Nepovinné prílohy:
prípadné strategické dokumenty uvedené v časti “Zázemie”

Upozornenie:
Prílohy, ktoré rozširujú alebo doplňujú odpovede na
otázky z formulára žiadosti, nebudú akceptované.

Prílohy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK


• Kritériá oprávnenosti – typy oprávnených organizácií

• Kritériá vylúčenia - čestné vyhlásenie

• Kritériá výberu:
• Prevádzková kapacita žiadateľa:

- 2 roky skúseností so vzdelávaním v danej oblasti 
- v prípade konzorcia schopnosť koordinovať ho podľa navrhovaného plánu pre Erasmus, 

účelu konzorcia, plánovaného rozdelenia úloh a štandardov kvality programu Erasmus
• Finančná kapacita – kontrola až pri žiadosti o grant

• Kritériá pre udelenie akreditácie:
• aspoň 70 bodov z celkového počtu 100 bodov a 
• aspoň polovicu max. počtu bodov pri každom zo 4 hodnotiacich kritérií:

- Relevantnosť (max. 10 b)
- Plán pre Erasmus: ciele (max. 40 b) 
- Plán pre Erasmus: aktivity (max. 20 b)
- Plán pre Erasmus: riadenie (max.30 b)

Hodnotenie



Pravidlá uplatňovania

1. Úvod
2. Opis
3. Ciele
3.1 Vo všetkých troch oblastiach
3.2 V oblasti vzdelávania dospelých
3.3 V oblasti odborného vzdelávania a prípravy
3.4 V oblasti školského vzdelávania
4. Ako predložiť žiadosť?
5. Kritériá oprávnenosti
6. Kritériá vylúčenia
7. Kritériá výberu
7.1 Prevádzková kapacita
7.2 Finančná kapacita

Podmienky na predkladanie žiadostí

8. Kritériá na udelenie akreditácie
8.1 Maximálny počet udelených akreditácií na Erasmus
9. Zjednodušený postup pre držiteľov charty pre 

mobilitu v OVP
10. Udelenie akreditácie na Erasmus
11. Platnosť 12. Predkladanie správ, monitorovanie, 

zabezpečenie kvality a uznávanie
12.1 Ocenenie excelentnosti
12.2 Nápravné opatrenia
13. Orientačný harmonogram
14. Prístup úspešných žiadateľov k financovaniu
15. Spracovanie osobných údajov
16. Prílohy

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/eac-a02-2020-rules-application_sk.pdf


Plánované počty udelených akreditácií v jednotlivých oblastiach VaOP
v rámci Výzvy 2020:

Plánované počty akreditácií

ŠV: 60

OVP: 50

VD: 8

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Planovane_pocty_akreditacii_SAAIC.pdf


www.erasmusplus.sk

ErasmusplusSK, Erasmus SAAIC 

erasmusplus.sk

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu
• erasmusplus@saaic.sk
• helpdesk@saaic.sk

Kontakt

mailto:erasmusplus@saaic.sk
mailto:erasmusplus@saaic.sk

