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VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV PROJEKTOV 2021 – EAC/A01/2021 

PROGRAM ERASMUS+ 

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 

 

TYPY OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ A UČIACICH SA V OBLASTI VZDELÁVANIA DOSPELÝCH 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

I. TYPY OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 

Podmienka oprávnenosti (1): poskytovatelia vzdelávania realizujúci oprávnené vzdelávacie programy a aktivity 

v oblasti vzdelávania dospelých 
 

Oprávnené vzdelávacie programy a aktivity  Príklady implementujúcich organizácií 

ďalšie vzdelávanie dospelých, ktoré nevedie 

k získaniu kvalifikácie 

 škola/inštitút/stredisko poskytujúce vzdelávanie dospelých; 

 inštitúcia vysokoškolského vzdelávania – centrum ďalšieho 

vzdelávania alebo univerzita tretieho veku poskytujúca 

vzdelávanie dospelých; 

 subjekt so štatútom registrovaného sociálneho podniku v 

súlade so zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

vzdelávanie dospelých zamerané na získanie 

základných/kľúčových zručností a/alebo 

ukončenie primárneho/nižšieho sekundárneho 

vzdelania 

 základná škola;  

 stredná odborná škola 

 ústav na výkon trestu odňatia slobody poskytujúci 

vzdelávanie obvinených a odsúdených v súlade so zákonmi 

č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a č. 221/2006 Z. z. o výkone 

väzby 

vzdelávanie dospelých zamerané na získanie 

základných/kľúčových zručností a/alebo 

ukončenie úplného stredného všeobecného  

vzdelania (maturita) 

 gymnázium; 

 ústav na výkon trestu odňatia slobody poskytujúci 

vzdelávanie obvinených a odsúdených v súlade so zákonmi 

č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a č. 221/2006 Z. z. o výkone 

väzby; 

základné umelecké a jazykové vzdelávanie 
 umelecké školy (s cieľovou skupinou dospelých); 

 jazykové školy (s cieľovou skupinou dospelých); 

neformálne vzdelávanie alebo informálne 

učenie sa dospelých 

 mimovládna nezisková organizácia – občianske združenie, 

nadácia a pod. poskytujúca záujmové alebo občianske 

vzdelávanie dospelých; 

 verejný alebo súkromný podnik (malý, stredný alebo veľký) 

poskytujúci vzdelávanie dospelých vrátane sociálnych 

podnikov (ktoré nevedie k získaniu kvalifikácie); 

 asociácie, združenia, spolky; 

 verejné kultúrne organizácie, knižnice alebo múzeá 

poskytujúce neformálne vzdelávanie dospelých; 

 poskytovatelia sociálnych služieb zameraní na seniorov alebo 

dospelých so špeciálnymi potrebami; 
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 ústavy na výkon trestu odňatia slobody poskytujúce 

vzdelávanie dospelých  

 

Podmienka oprávnenosti (2): miestne a regionálne verejné orgány, koordinačné orgány a ostatné organizácie 

zohrávajúce rolu v oblasti vzdelávania dospelých 

Rola vo vzdelávacom systéme Príklady implementujúcich organizácií 

Koordinácia vzdelávania dospelých, 

zabezpečovanie kvality 

 mestá a obce; 

 vyššie územné celky; 

 priamo riadené organizácie/príspevkové organizácie, 

organizácie štátnej/verejnej správy a pod. koordinujúce 

vzdelávanie vo svojej vecnej príslušnosti; 

 asociácie a združenia koordinujúce vzdelávanie na miestnej, 

regionálnej alebo národnej úrovni. 

 

II. OPRÁVNENÍ ÚČASTNÍCI MOBILITY UČIACICH SA - DOSPELÍ UČIACI SA S NIŽŠOU ÚROVŇOU 

ZRUČNOSTÍ  
 

Základná podmienka oprávnenosti: dospelí učiaci sa, ktorí už absolvovali alebo predčasne ukončili počiatočné 

vzdelávanie alebo počiatočnú odbornú prípravu a ktorí sa vrátili k niektorej z foriem pokračujúceho učenia sa, ktoré 

nie je odborne zamerané (formálnej, neformálnej alebo informálnej povahy).   

 

Podmienka oprávnenosti (1): dospelí učiaci sa s nižšou úrovňou zručností zapísaní do oprávnených vzdelávacích 

programov v oblasti vzdelávania dospelých 
 

Oprávnení dospelí učiaci sa Oprávnený stupeň dosiahnutého vzdelania 
Úroveň  

SKKR/EKR 

dospelí, ktorých stupeň dosiahnutého 

vzdelania je maximálne na úrovni 2 SKKR 

/ EKR  

B: primárne vzdelanie  
úroveň 1 

C: primárne vzdelanie  

D: nižšie stredné vzdelanie  

úroveň 2 
E: nižšie stredné odborné vzdelanie (OU – 

zaškolenie, zaučenie, praktická škola) 

F: nižšie stredné odborné vzdelanie (2-ročné 

vzdelávacie programy na SOŠ) 

G: nižšie stredné odborné vzdelanie s 

výučným listom OU (vyučenie) 
úroveň 2 

SKKR – Slovenský kvalifikačný rámec 

EKR – Európsky kvalifikačný rámec 

Národná klasifikácia vzdelania: *3772.pdf (minedu.sk) 

 

Podmienka oprávnenosti (2): dospelí učiaci sa s nižšou úrovňou digitálnych zručností vo vekovej kategórii seniori 

zapísaní do oprávnených vzdelávacích programov  
 

Oprávnení dospelí učiaci sa  Oprávnený stupeň dosiahnutého vzdelania 

osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku   všetky stupne vzdelania 

 

https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

