
 
Výzva 2021 

Kľúčová akcia 1 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

v sektore odborného vzdelávania a prípravy 

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY 

Ak žiadam o grant na krátkodobý projekt v sektore OVP, môžem 
žiadať o grant aj v sektore ŠV? 

Nie. Ak ste oprávnenou inštitúciou len v sektore OVP, žiadosť o grant 
môžete podať len v sektore OVP. Zoznam oprávnených inštitúcií v 
sektore OVP je na webovej stránke 
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=5. 

V inom sektore môžete žiadať o grant len v prípade, ak ste aj v ňom 
oprávneným žiadateľom.  

Ak máme bežiace projekty z predchádzajúceho programového 
obdobia, môžeme teraz požiadať o grant na krátkodobý projekt? 

Áno, môžete. Jedinou podmienkou je tzv. prevádzková (personálna a 
materiálna) a finančná kapacita žiadateľa, ktorú musí splniť tak, aby bol 
schopný všetky projekty úspešne realizovať. 

Žiadosť o grant na krátkodobý projekt sa môže podať len 3-krát za 5 
rokov aj v prípade neúspechu? 

O grant na krátkodobý mobilitný projekt môžete žiadať aj viackrát. 
Podstatou je, že môžete mať schválené max. 3 krátkodobé mobilitné 
granty počas 5 po sebe nasledujúcich rokov v jednom sektore 
vzdelávania a odbornej prípravy. 

Môžeme sa stať členom akreditovaného národného konzorcia, ak 
naša inštitúcia nemá akreditáciu na Erasmus? 

Áno, môžete. Na členstvo v konzorciu nie je potrebná akreditácia na 
Erasmus. Počet členstiev v konzorciách je však obmedzený na max. 2 (ak 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=5
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v rámci tej istej Výzvy nežiadate o grant na krátkodobý projekt). 

Môžeme sa stať členom akreditovaného národného konzorcia 
a zároveň požiadať o grant na krátkodobý projekt KA1? 

 

Áno, jedna organizácia môže získať až 2 granty v KA1 v jednom sektore v 
rámci jednej výzvy: 1 grant na krátkodobý projekt KA1 + 1 grant ako člen 
akreditovaného národného konzorcia. 

Neuvažuje sa o predĺžení termínu na podávanie žiadostí? O možnosti predĺženia termínu na podávanie žiadostí nemá národná 
agentúra zatiaľ žiadne informácie. 

Musia mať aj prijímajúce (hostiteľské) organizácie tzv. OID – 
identifikačné číslo organizácie? 

Nie, formulár žiadosti umožňuje uviesť informácie aj o prijímajúcich 
(hostiteľských) organizáciách, ktoré nie sú zaregistrované v Registri 
organizácií a nemajú OID. 

Je potrebné priložiť k žiadosti o grant Memorandum o porozumení, 
jednotky vzdelávacích výstupov alebo hodnotiaci formulár pre 
žiakov? Ako v žiadosti preukážem spoluprácu? 

 

Memorandum o porozumení, zmluva o vzdelávaní, jednotky 
vzdelávacích výstupov alebo hodnotiaci formulár pre žiakov nie sú 
povinnou prílohou v krátkodobých mobilitných projektoch. Budete sa 
však o ne opierať počas realizácie projektu tak, ako je to uvedené 
v dokumente Štandardy kvality v programe Erasmus, ktorý je pre vás ako 
organizáciu záväzný. 
Spoluprácu preukážete tak, že vložíte údaje o hostiteľskej organizácii do 
žiadosti. Ak máte s hostiteľskou organizáciou podpísanú zmluvu o 
spolupráci, môžete, ale nemusíte ju k žiadosti priložiť. 

Môžeme dohodu o spolupráci s hostiteľskou organizáciou podpísať 
až počas mobility žiakov? 

Nie. Dohoda s hostiteľskou organizáciou je dôležitým nástrojom 
zabezpečovania kvality v súlade so Štandardmi kvality programu 
Erasmus, a preto všetky zmluvné podmienky musia byť dohodnuté pred 
vyslaním žiakov a zamestnancov do zahraničia. 

Aké prílohy k žiadosti o grant sú povinné? Povinnou prílohou je čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym 
zástupcom organizácie uvedenom v žiadosti. 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sk.pdf
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Ako je to s mobilitami do Spojeného kráľovstva? Sú v novom 
programe povolené? 

Spojené kráľovstvo už nie je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) 
programovou krajinou, ale iba partnerskou krajinou. Spolupráca 
s partnerskými krajinami nie je v krátkodobých projektoch KA1 
povolená. 

Viac informácií nájdete v SK Sprievodcovi programom na s. 82. 

Koľko mobilít môžeme plánovať v krátkodobom projekte, je tam 
obmedzenie? 

V krátkodobom projekte je možná účasť max. 30 osôb (bez 
sprevádzajúcich osôb a účastníkov prípravných návštev). 

Môžeme do jedného projektu plánovať mobility žiakov aj učiteľov?  Áno, do jedného projektu plánujete mobility pre obe cieľové skupiny.  

Je možné naplánovať mobilitu žiakov a kurz alebo jobshadowing pre 
sprevádzajúcich učiteľov v tom istom termíne? 

Ak idú učitelia na kurz alebo jobshadowing, prípadne inú aktivitu určenú 
pre zamestnancov, nemôžu byť súčasne sprevádzajúcimi osobami. Vo 
formulári žiadosti je potrebné mobility učiteľov uviesť ako samostatnú 
mobilitu zamestnancov. 

Čo sa rozumie pod kombinovaním fyzickej mobility s virtuálnymi 
aktivitami? 

Kombinovanie fyzickej mobility s virtuálnymi aktivitami znamená, že 
mobilita, ktorá prebieha štandardnou prezenčnou formou v partnerskej 
(hostiteľskej) organizácii v zahraničí, je kombinovaná naviac s 
virtuálnymi aktivitami, ktoré prebiehajú v online prostredí, a to napr. 
pred vycestovaním na mobilitu, počas nej alebo po návrate z nej. 

Upozornenie: oprávnené minimálne a maximálne trvanie mobilít 
uvedené v Sprievodcovi programom sa vzťahuje len na fyzickú mobilitu.  

Môžeme v rámci projektu KA1 vyslať našich učiteľov na 
jobshadowing na partnerskú školu v zahraničí a zároveň pozvať 
zahraničných učiteľov na jobshadowing na našu školu? 

Grant slúži na financovanie vzdelávacích aktivít vašich účastníkov 
v zahraničí. Ak u vás budú chcieť absolvovať vzdelávaciu mobilitu učitelia 
z partnerskej školy, musí ich škola požiadať o grant vo svojej národnej 
agentúre. 

Koľko učiteľov môžeme vyslať do jednej organizácie, napr. školy, na 
jobshadowing, ak majú rovnaký cieľ? Aby sa viacerí (napr. traja) 

Nie je vhodné vyslať na rovnakú mobilitu s rovnakým obsahom viac 
učiteľov. Ak 3 učitelia pôjdu na mobilitu v tom istom termíne na to isté 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_sk.pdf
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oboznámili na mieste s novými metódami výučby, nadobudli nové 
vedomosti/zručnosti, absolvovali rovnaké exkurzie? 

miesto, musí ísť o učiteľov rôznych odborných predmetov, ktorí musia 
mať stanovený individuálny program mobility v hostiteľskej organizácii. 

Môžeme poslať našich jazykárov na metodické kurzy a majstrov na 
jazykový kurz? 

Áno, aj v sektore OVP sú oprávnenou aktivitou kurzy, takže je možné 
vyslať ako učiteľov všeobecnovzdelávacích, tak aj odborných predmetov, 
vrátane majstrov OV. Základné jazykové kurzy sa nepodporujú. 

Môžeme vysielať administratívnych 
pracovníkov/ekonómku/tajomníčku na jazykové kurzy? 

Takáto mobilita nie je vylúčená, musí byť však dôkladne a presvedčivo 
zdôvodnená v súvislosti so strategickým rozvojom organizácie 
a medzinárodnou spoluprácou. Základné jazykové kurzy sa nepodporujú. 

Koho si môžeme pozvať v rámci aktivity „hosťovanie prizvaných 
expertov“? 

Definícia sa nachádza v SK Sprievodcovi programom, v časti pri každom 
sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Nemusia to byť iba učitelia, ale 
aj odborníci z praxe, riadiaci pracovníci, tvorcovia politík atď. 

Koho si môžeme pozvať v rámci aktivity „prijímanie učiteľov 
a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž“? 

Definícia sa nachádza v SK Sprievodcovi programom, v časti pri každom 
sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Ide o budúcich alebo 
začínajúcich učiteľov do 12 mesiacov od dokončenia štúdia. 

Je účasť na kurze oprávnenou aktivitou aj v sektore OVP – 
v krátkodobom projekte? 

Áno, je oprávnenou aktivitou. 

Aký je rozdiel medzi Štandardmi kvality programu Erasmus 
a Štandardmi kvality pre kurzy? 

Štandardy kvality programu Erasmus sú súborom záväzných noriem, 
ktoré musia prijímatelia grantov KA1 povinne dodržiavať. 

Štandardy kvality pre kurzy sú pomocným dokumentom, ktorý môžu 
účastníci programu využiť, aby zabezpečili výber kvalitných kurzov. 

Kde nájdeme ponuku vzdelávacích kurzov? Organizácia si partnerov v zahraničí poskytujúcich vzdelávacie aktivity 
vyhľadáva sama. Môže využiť vlastné zdroje alebo platformy Európskej 
komisie: eTwinning, School Education Gateway (SEG), EPALE.  

Môže jeden učiteľ absolvovať dva rozdielne kurzy v rámci jednej Áno, ale nárok na kurzovné má iba do výšky 800 €, t. j. na 10 dní/80 €. 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Quality-standards-for-courses-under-Key-Action-1.pdf
http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm
http://schooleducationgateway.eu/
http://schooleducationgateway.eu/
http://schooleducationgateway.eu/
https://epale.ec.europa.eu/
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žiadosti o grant? Viac informácií nájdete v SK Sprievodcovi programom na strane 92.  

Je nejaké obmedzenie ohľadom počtu účastníkov na 1 kurze z jednej 
organizácie? 

Nie. Zároveň sa však bude posudzovať prínos vzdelávacej aktivity, ak sa 
kurzu zúčastnia viacerí účastníci v rovnakom termíne a či účasť viacerých 
účastníkov na rovnakom kurze naozaj zodpovedá potrebám vysielajúcej 
organizácie z hľadiska jej strategického rozvoja.  

Môžeme vyslať na kurz aj žiakov? Nie. Aktivita „účasť na kurze v zahraničí“ je určená len pre zamestnancov 
OVP. 

Môžeme si prípravnú návštevu plánovať, aj keď chceme ísť pozrieť 
podmienky, do akých žiaci a zamestnanci pôjdu, dohodnúť 
ubytovanie a pod.? 

Na prípravnú návštevu môžete vycestovať, aby ste pripravili mobilitu 
všetkých účastníkov, okrem kurzov a odbornej prípravy zamestnancov. 
Prípravná návšteva musí byť zdôvodnená - ide napr. o prípravu 
zmluvných vzťahov, oboznámenie sa s ubytovaním, stravovaním, 
pracoviskami, atď. Je veľmi vhodná na prípravu dlhodobých mobilít 
žiakov.  

Kto sú čerství absolventi? Definícia sa nachádza v SK Sprievodcovi programom, v časti Oprávnení 
účastníci pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Čerství 
absolventi musia absolvovať mobilitu do 12 mesiacov od dokončenia 
štúdia. Ak po dokončení štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo 
civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto 
služby. 

Je nejaké kritérium, koľko žiakov pripadá na jednu sprevádzajúcu 
osobu? 

Škola sa musí riadiť svojou internou smernicou. Obvykle sa odporúča 1 
sprevádzajúca osoba na skupinu žiakov v jednej prijímajúcej organizácii, 
resp. 1 sprevádzajúca osoba na 10 žiakov. Vyšší počet sprevádzajúcich 
osôb je potrebné zdôvodniť. 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_sk.pdf
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Čo je obsahom mobility žiakov v zahraničí? Obsahom mobility žiakov je odborná prax, t. j. získanie praktických 
zručností, ktoré sú vysoko relevantné k učebnému/študijnému odboru, 
ktorý študujú. 

Kde môžu žiaci vykonávať odbornú prax v zahraničí? V akejkoľvek organizácii v zahraničí, v ktorej môžu vykonávať odbornú 
prax, ktorá je vysoko relevantná k učebnému/študijnému odboru, ktorý 
žiaci študujú. Odbornú prax môžu vykonávať aj v partnerskej zahraničnej 
škole, ktorá má relevantné stredisko praktického vyučovania. 

Súťaž v zručnostiach žiakov u zahraničného partnera môže byť 
organizovaná na úrovni projektového partnera, nemusí to byť 
vyhlásená medzinárodná súťaž? Môžeme si súťaž zorganizovať s 
projektovým partnerom? 

Áno, môžete, musí to však byť súťaž v odborných zručnostiach. 

 

Môžeme v rámci krátkodobého projektu zorganizovať aj športové 
súťaže žiakov? 

Nie. Je možné organizovať len súťaže v odborných zručnostiach žiakov. 

Kedy máme nárok zažiadať o jazykovú podporu (OLS) pre účastníkov 
mobilít? 

Jazyková podpora na zlepšenie znalosti jazyka používaného počas 
mobility v zahraničí sa poskytuje formou OLS (online jazyková podpora) 
alebo v prípade nedostupnosti daného jazyka či jeho požadovanej 
jazykovej úrovne v OLS formou príspevku 150 € na účastníka. 

Jazyková podpora sa poskytuje žiakom a aj zamestnancom. Avšak, nárok 
na jazykovú podporu nemajú zamestnanci – účastníci mobilít, ktoré sú 
kratšie ako 31 dní.   

Na žiakov - účastníkov dlhodobej vzdelávacej mobility je možné požiadať 
o ďalších 150 EUR/osoba na ich jazykovú prípravu. 

Bude možné podávať žiadosti o grant aj v druhom termíne (5. 10. 
2021)? 

Národná agentúra sa na základe počtu schválených žiadostí v 1. kole 
a objemu dostupných finančných prostriedkov rozhodne, či druhý 
termín otvorí. 
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