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Pre koho je seminár určený?

Školy/organizácie s udelenou akreditáciou na Erasmus KA120:
✓ v roku 2022

• podávajú žiadosť o grant KA121 po 1. krát
• potrebné je potvrdiť akceptovanie akreditácie v návratke zaslanej e-mailom s 

výsledkom výberového konania

✓ v roku 2021
• podávajú žiadosť o grant KA121 po 2. krát, majú 1 bežiaci projekt
• podávajú žiadosť o grant KA121 po 1. krát

✓ v roku 2020
• podávajú žiadosť o grant KA121 po 3. krát, majú 1 bežiaci projekt a 1 ukončujú
• podávajú žiadosť o grant KA121 po 2. krát, majú 1 bežiaci projekt
• podávajú žiadosť o grant KA121 po 1. krát



➢ určená len pre držiteľov akreditácie na Erasmus v sektore školského vzdelávania (ŠV)

➢ finančná, nie obsahová žiadosť (obsah v schválenej žiadosti o akreditáciu KA120)

➢ vhodný mix mobilitných aktivít oprávnených v sektore ŠV = naplnenie schválených cieľov v Pláne 
pre Erasmus

➢ primeraný počet účastníkov mobilít:

• nie je limitovaný

• nemusí byť identický s počtami uvedenými v žiadosti o akreditáciu KA120

➢ primerané zapojenie sprevádzajúcich osôb a osôb na prípravných návštevách

➢ primeraná dĺžka trvania mobilít

➢ formáty mobilít: fyzické, zmiešané

➢ zelené cestovné

➢ reálne náklady (podpora inklúzie pre účastníkov, mimoriadne náklady)

➢ prijímajúce krajiny, ani celkový grant nie sú v žiadosti uvedené

Žiadosť o grant KA121-SCH



Kto sa môže zúčastniť na mobilite?
Mobilita zamestnancov:

➢ pedagogickí, riadiaci, odborní a ďalší zamestnanci, ako napr. 

asistenti učiteľov, pedagogickí poradcovia, psychológovia atď.

➢ pracovníci pravidelne spolupracujúci s vysielajúcou organizáciou 

(externí lektori, odborníci, dobrovoľníci atď.)

Mobilita žiakov:

➢ žiaci zapísaní do vzdelávacieho programu vo vysielajúcej škole

Ďalšie podporované aktivity:

➢ akékoľvek osoby z iného členského štátu EÚ alebo tretích krajín pridružených k 

programu s relevantnými odbornými znalosťami (prizvaní experti)

➢ učitelia a pedagógovia v profesijnom rozvoji vrátane čerstvých absolventov                  

(do 12 mesiacov)

Medzi účastníkom a vysielajúcou organizáciou 

= formalizovaný vzťah



Kam je možné vycestovať?
✓ Členské štáty EÚ

✓ Tretie krajiny pridružené k programu:

• Nórsko
• Island
• Lichtenštajnsko
• Severomacedónska republika
• Srbská republika
• Turecká republika

Oprávnené krajiny

NIE Spojené 
kráľovstvo

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf


Typy mobilitných aktivít pre zamestnancov

Kurzy a školenia
Pozorovanie pri práci                           

(job shadowing)
Výučbové pobyty

Štruktúrovaný kurz alebo 
podobná odborná príprava

v zahraničí
(jazykové, metodické kurzy...
konferencie, prednášky nie sú 

podporované)

Poskytovateľ kurzu
Štandardy kvality pre kurzy EN

2 až 30 dní

Pozorovanie zahraničných 
kolegov, odborníkov pri ich 

každodennej práci, zbieranie 
nových postupov a nápadov

Partnerská škola

2 až 60 dní

Umožňujú učiteľom vyskúšať si 
výuku na partnerskej škole v 

zahraničí

Partnerská škola

2 až 365 dní

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Quality-standards-for-courses-under-Key-Action-1.pdf


Typy mobilitných aktivít pre žiakov

Skupinová mobilita žiakov
Krátkodobá vzdelávacia  

mobilita žiakov
Dlhodobá vzdelávacia                   

mobilita žiakov

Skupina žiakov z vysielajúcej 
školy sa učí s rovesníkmi na 
partnerskej škole v zahraničí
Program mobility pripravujú 

školy spoločne
Sprevádzajúce osoby žiakov
Minimálne 2 žiaci v skupine

Kurzy pre žiakov u poskytovateľa 
kurzov nie sú podporované

Partnerská škola

2 až 30 dní

Jednotlivec niekoľko dní                
študuje na partnerskej škole                  

v zahraničí
Každý účastník má vypracovaný 
individuálny vzdelávací program

Kurzy pre žiakov u poskytovateľa 
kurzov nie sú podporované

Partnerská škola

10 až 29 dní

Jednotlivec niekoľko mesiacov 
študuje na partnerskej škole                      

v zahraničí
Každý účastník má vypracovaný 
individuálny vzdelávací program

Kurzy pre žiakov u poskytovateľa 
kurzov nie sú podporované

Partnerská škola

30 až 365 dní



Ďalšie podporované aktivity

Prizvaní experti
Prijímanie učiteľov a pedagógov                                 

v profesijnom rozvoji na stáž

Školitelia, učitelia, odborníci na politiky 
alebo iní kvalifikovaní odborníci zo 

zahraničia, ktorí môžu zlepšiť výučbu a 
vzdelávanie na prijímajúcej škole             

(nové metódy výučby,                                        
prenos osvedčených postupov...)

2 až 60 dní

Študenti alebo čerství absolventi 
vysokých škôl pedagogického     
zamerania zo zahraničia môžu 

absolvovať stáž na prijímajúcej škole 

10 až 365 dní



Prípravné návštevy

➢ zamestnanci vysielajúcej školy/organizácie navštívia budúcu hostiteľskú 
organizáciu mobility

➢ realizovaná pred mobilitou schválenou v danom projekte, nie v budúcom

➢ riadne odôvodnená

➢ účel: príprava mobility žiakov alebo zamestnancov okrem kurzov a školení
• príprava mobility účastníkov s nedostatkom príležitostí
• príprava mobility v novej partnerskej škole/organizácii
• príprava dlhodobej vzdelávacej mobility žiakov

➢ maximálne jedna prípravná návšteva v jednej prijímajúcej organizácii

➢ maximálne 3 vyslané osoby na jednej prípravnej návšteve 



Účastníci s nedostatkom príležitostí

Sprievodca programom, s. 436:

„Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, 
geografických alebo zdravotných príčin, z dôvodu migrantského pôvodu alebo z dôvodov 

ako zdravotné postihnutie či ťažkosti vo vzdelávaní, ako aj z iných dôvodov vrátane takých, 
ktoré môžu spôsobovať diskrimináciu podľa článku 21 Charty základných práv Európskej 

únie, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu.“  

-> Metodické prístupy k osobám s nedostatkom príležitostí <-

pre prijímateľov grantov KA1

https://fra.europa.eu/sk/eu-charter/article/21-nediskriminacia
https://fra.europa.eu/sk/eu-charter/article/21-nediskriminacia
https://www.erasmusplus.sk/wp-content/uploads/2019/09/Metodika-OVPaSV_final.pdf


Reálne (skutočné) náklady - Podpora inklúzie pre účastníkov

➢ náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí 

a ich sprevádzajúcimi osobami počas mobility v zahraničí

➢ príklady:

• špeciálna strava (napr. celiatická)
• špeciálne zdravotnícke potreby
• špeciálne didaktické pomôcky
• špeciálne vybavenie potrebné na mobilitu pre účastníkov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia (napr. kufre)
• príspevok na prepravu, ak nepostačuje grant na cestu (napr. prenájom špeciálneho 

motorového vozidla, ak je daná osoba odkázaná na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom) do/z miesta konania aktivity, ako aj na mieste konania aktivity

• príspevok na ubytovanie, ak nepostačuje grant na individuálnu podporu (napr. 
bezbariérové ubytovanie)

• náklady tlmočníkov (vrátane posunkového jazyka)



Reálne (skutočné) náklady - Mimoriadne náklady 

➢ vysoké cestovné náklady na účastníkov a ich sprevádzajúce osoby, ktoré 
nemožno uhradiť v rámci kategórie „cestovné náklady“ z dôvodu cestovania                     
do geograficky odľahlých destinácií

➢ víza a náklady spojené s vízami, povolenie na pobyt, očkovania, zdravotné 
potvrdenia

➢ náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná 
agentúra



Zmiešané mobility a zelené cestovné

Zmiešané mobility Zelené cestovné

Kombinácia fyzickej mobility a virtuálnych prvkov 
vzdelávania

Virtuálne vzdelávanie je možné realizovať pred 
mobilitou alebo ako následné aktivity

(medzinárodná online spolupráca)

Do trvania mobility sa počítajú len dni fyzicky 
strávené na mobilite

European School Education Platform
(bývalý eTwinning)

Cestovanie nad 100 km, pri ktorom sa na 
hlavnú časť cesty (aspoň polovica cesty v km)
používajú nízkoemisné dopravné prostriedky:

vlak

autobus

bicykel

spoločná cesta viacerých pasažierov
jedným autom (car-pooling)



Ako postupovať pred podaním žiadosti?

1. Preštudujte si
• príslušné časti Sprievodcu programom Erasmus+ 2023 (predovšetkým str. 105-114, 115-120)

• Váš schválený Plán pre Erasmus v akreditácii KA120
• Štandardy kvality programu Erasmus+ a Štandardy kvality pre kurzy

2. Pozrite si Videoinštrukcie k príprave žiadostí KA121 – akreditované projekty 
(www.erasmusplus.sk, Videoinštrukcie)

3. Ak nemáte vytvorené, vytvorte si prístupové konto EU Login, zabezpečuje prístup do všetkých 
online nástrojov EK

4. Vyplňte formulár žiadosti KA121-SCH a nezabudnite na povinnú prílohu - Čestné vyhlásenie 
podpísané štatutárnym zástupcom organizácie

5. V prípade nejasností kontaktujte pracovníka NA – za informácie poskytnuté tretími stranami 
neručíme

6. V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk@saaic.sk

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1669202341409-d2d05fba-4cbe
http://www.erasmusplus.sk/
https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1673874834316-2df3389b-cbd6
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
mailto:helpdesk@saaic.sk


Ako vyzerá online prostredie formulárov žiadostí o grant



o Akreditácia

o Zapojené organizácie

o Plán pre Erasmus

o Aktivity

o Prílohy 

o Kontrolný zoznam

Integrácia Štandardov kvality programu Erasmus

Prejdime si samotnú žiadosť

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2022/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sk.pdf


1. Akreditácia - ako to vyzerá v žiadosti

6 -18 mesiacov

Zvolíte si vlastný názov projektu



2. Zapojené organizácie - ako to vyzerá v žiadosti

6 -18 mesiacov

Zvolíte si vlastný názov projektu

Konzorcium vypĺňa OID všetkých členov konzorcia

E12345678



3. Plán pre Erasmus - ako to vyzerá v žiadosti

6 -18 mesiacov

Zvolíte si vlastný názov projektu



4. Aktivity - ako to vyzerá v žiadosti

6 -18 mesiacov

Zvolíte si vlastný názov projektu



Plánovanie aktivít
Na 15 mesiacov realizácie projektu

1. Typ mobilitnej aktivity

2. Počet účastníkov (bez sprevádzajúcich osôb)

3. Celkové trvanie (bez dní na cestu)

4. Počet sprevádzajúcich osôb

5. Počet účastníkov na prípravných návštevách

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Počet účastníkov s nedostatkom príležitostí

7. Počet účastníkov na aktivitách zmiešanej mobility

8. Počet osôb využívajúcich zelené cestovné

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Podpora inklúzie pre účastníkov / Mimoriadne náklady



4. Aktivity - ako to vyzerá v žiadosti

6 -18 mesiacov

Zvolíte si vlastný názov projektu



4. Aktivity - ako to vyzerá v žiadosti

6 -18 mesiacov

Zvolíte si vlastný názov projektu



5. Prílohy - ako to vyzerá v žiadosti

6 -18 mesiacov

Zvolíte si vlastný názov projektu



6. Kontrolný zoznam - ako to vyzerá v žiadosti

6 -18 mesiacov

Zvolíte si vlastný názov projektu



Všimnite si, prosím, že...

...ak kompletne vyplníte danú časť žiadosti, sa zmení na

...je potrebné vyplniť všetky požadované polia v žiadosti, označené
červenou hviezdičkou

...informácie pridávate a vymažete

...v pravom hornom rohu vidíte koľko dní vám ostáva do deadline-u
a tiež stav verzie vašej žiadosti (pracovná/kompletná)

...jazyk žiadosti si môžete zmeniť taktiež v pravom hornom rohu
obrazovky, hneď vedľa vašej ikonky profilu



Termín predkladania žiadostí KA121

23. február 2023 

do 12:00 hod. SEČ

Prosíme, nenechávajte si podanie žiadosti na poslednú chvíľu



Výpočet grantov 

➢ národná agentúra vypočíta rozpočet potrebný na realizáciu každého 
akreditovaného projektu, na základe:
• jednotkových príspevkov podľa sprievodcu programom

• historických údajov o podobných aktivitách v minulosti

➢ pre rok 2023 nie je stanovená maximálna výška grantu

➢ ak rozpočet národnej agentúry na žiadosti KA121 nepostačuje na plné 
financovanie všetkých žiadostí:
-> prideľovanie finančnej podpory založené na súťaži
• základný grant a finančná výkonnosť

• kvalitatívna výkonnosť a politické priority

Výpočet grantov - akreditované projekty KA1 – školské vzdelávanie

https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1670232543467-b845b3a6-3cc6


Harmonogram žiadosti KA121

Podanie 
žiadosti

Oznámenie 
výsledkov

Vystavenie 
zmluvy

Začiatok 
projektu

do 
23.2.2023

do 
16.5.2023

do 
31.5.2023 1.6.2023



Projektový cyklus

Začiatok 
projektu

12 
mesiacov

15 
mesiacov

➢ Nie je povinné, ak prijímateľ nič nežiada

➢ Nie je to priebežná správa: žiadne otázky, žiadne hodnotenie

➢ Prijímateľ môže požiadať o:

• predĺženie projektu na 24 mesiacov

• navýšenie grantu a predĺženie projektu na 24 mesiacov

• ďalšie reálne náklady na podporu inklúzie pre účastníkov

• (zníženie grantu)

Koniec projektu 
(bez predĺženia)

24 
mesiacov

Koniec projektu 
(po predĺžení)

Interim
amendment

Možnosť požiadať o podporu inklúzie pre účastníkov

Priebežná aktualizácia údajov v nástroji EK Dodatok k 
zmluve



Súbežnosť projektov z viacerých výziev

Začiatok 
projektu

12 
mesiacov

15 
mesiacov

24 
mesiacov

Výzva N+1

Výzva N+2

Začiatok 
projektu

Začiatok 
projektu

Deadline

Deadline

Plán pre Erasmus



• oficiálna webová stránka
www.erasmusplus.sk

• informácie o výzve 2023
www.erasmusplus.sk/vyzva-2023

• sprievodca programom
www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf

• často kladené otázky
www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1640069754895-900290eb-f294

• platforma ESEP
https://school-education.ec.europa.eu/en

Kde je možné nájsť ďalšie informácie?

http://www.erasmusplus.sk/
https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2023/
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf
http://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1640069754895-900290eb-f294
https://school-education.ec.europa.eu/en


Časté chyby v žiadostiach 

Žiaci

neoprávnená aktivita kurz, neoprávnená prijímajúca organizácie: poskytovateľ kurzu

prijímajúca organizácia: škola

spoločné učenie s rovesníkmi v prijímajúcej škole

príprava a realizácia mobility je výsledkom spolupráce vysielajúcej a hostiteľskej školy

zamieňanie skupinovej mobility a krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov

Prípravná návšteva

neoprávnená, ak sa viaže na mobilitu plánovanú v budúcom projekte

naviazaná na mobilitu schválenú v realizovanom projekte

Sprevádzajúca osoba

povinná v prípade skupinovej mobility žiakov

oprávnená, ak ide o zaistenie bezpečnosti účastníkov, poskytovanie podpory a pomoci

pri individuálnych aktivitách sprevádza účastníkov s nedostatkom príležitostí

alebo maloleté a neplnoleté osoby s nedostatkom skúseností



➢ Organizačná podpora: 100€ / 350€ / 500€ - nie na sprevádzajúce osoby a prípravné návštevy

➢ Cestovné náklady: kalkulačka na výpočet vzdialeností – „štandardné“ alebo „zelené“ cestovanie

➢ Individuálna podpora: 2 kategórie – 3 skupiny krajín – vrátane dní na cestu (1+1 deň štandardné cestovné, 
3+3 dni zelené cestovné) Sadzby grantov

➢ Podpora inklúzie pre organizáciu: odôvodnené náklady súvisiace s organizáciou mobilít pre účastníkov s 
nedostatkom príležitostí (Definícia pojmu v Sprievodcovi programom, str. 436) +100€

➢ Prípravné návštevy: 575€ / na účastníka na cestovné aj pobytové náklady - max. 3 účastníci

➢ Poplatky za kurzy: zápisné do kurzov – max. 80€/deň, max. 800€ účastník/projekt

➢ Jazyková podpora:

• 150€ na účastníka - len ak nie je k dispozícii daný jazyk či úroveň v Platforme online jazykovej podpory 
Erasmus+

• nie na mobility zamestnancov kratšie ako 30 dní a skupinové mobility žiakov

Čo sa dá z grantu financovať - jednotkové príspevky

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Sadzby_grantov_2023_SV.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language


Čo sa dá z grantu financovať – reálne náklady

✓ reálne – skutočné náklady (na základe účtovných dokladov)

Podpora inklúzie pre účastníkov: 
➢ dodatočné náklady na účastníkov s nedostatkom príležitostí a ich sprevádzajúce osoby

• do výšky 100 % oprávnených nákladov

Mimoriadne náklady: 
➢ vysoké cestovné náklady na účastníkov a ich sprevádzajúce osoby ak ich nemožno uhradiť  

prostredníctvom grantu na cestovné náklady z dôvodu cestovania do geograficky odľahlých destinácií
• nie z dôvodu celosvetového nárastu cien leteniek a cestovného
• vyhotoviť kalkuláciu: porovnať reálne náklady s jednotkovým príspevkom na cestovné náklady
• ak jednotkový príspevok na cestovné náklady pokrýva menej ako 70 % reálnych nákladov
• do výšky 80% oprávnených cestovných nákladov

➢ víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenie
• do výšky 100 % oprávnených nákladov



Platformy

➢ The Erasmus+ Project Results
Platform

➢ European School Education Platform
= spojenie platforiem:

School Education Gateway Platform
+ eTwinning

➢ Europass koordinuje Štátny inštitút 
odborného vzdelávania (ŠIOV)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://school-education.ec.europa.eu/en
https://europa.eu/europass/sk


Školiace a kooperačné 
aktivity 

(TCA)

• kontaktné/tematické semináre, 
študijné návštevy

• organizované národnými agentúrami

• pre nováčikov aj pre skúsených

• grant do výšky 95 % reálnych 
oprávnených nákladov

• ponuky: www.erasmusplus.sk/tca/

• viac info: tca@saaic.sk

https://www.erasmusplus.sk/tca/
mailto:tca@saaic.sk


Together! –
Inclusive 
Classroom 
and 
Digitally 
Supported 
Learning

www.erasmusplus.sk/udalosti/toget
her-inclusive-classroom-and-digitally-
supported-learning/

https://www.erasmusplus.sk/udalosti/together-inclusive-classroom-and-digitally-supported-learning/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/together-inclusive-classroom-and-digitally-supported-learning/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/together-inclusive-classroom-and-digitally-supported-learning/


Schools go 
green and 
digital – and 
Erasmus+ 
supports 
teaching 
excellence!

www.erasmusplus.sk/udalosti/scho
ols-go-green-and-digital-and-
erasmus-supports-teaching-
excellence/

https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/


Pripravované 
TCA v prvom 
polroku 2023

➢ Blended mobilities as a means of improving 
study programmes

(24. – 26. máj 2023; Bratislava, Slovensko)

➢ Education for sustainable development

(2. – 4. máj 2023; Odense, Dánsko)

➢ Quality education and wellbeing at school: 
towards a caring school

(6. – 9. jún 2023; Poitiers, Francúzsko)

Sledujte web stránku a sociálne siete 
https://www.erasmusplus.sk/tca/

https://www.erasmusplus.sk/tca/


A SLEDOVAŤ NAŠE SOCIÁLNE SIETE

PRE VIAC INFORMÁCIÍ MÔŽETE POČÚVAŤ NÁŠ PODCAST

erasmusplus.sk SAAIC - Erasmusplus SK SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+



Naše kontakty

Všeobecné
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9
811 04 Bratislava
+421 2 209 222 01
erasmusplus@saaic.sk

Školské vzdelávanie
erasv@saaic.sk

Technická podpora
helpdesk@saaic.sk

mailto:erasmusplus@saaic.sk
mailto:erasv@saaic.sk
mailto:helpdesk@saaic.sk


Tešíme sa na 
Vaše projektové 

žiadosti
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