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Program

. 
✓ Základné informácie

✓ Oprávnený žiadateľ, oprávnené aktivity, oprávnení účastníci mobilít

✓ Pravidlá financovania

Prestávka – 5 minút

✓ Ako napísať dobrú žiadosť o grant?

✓ Hodnotenie kvality

✓ Platformy

Upozornenie - tento webinár nie je určený držiteľom Akreditácie na Erasmus.  



✓ získaním Akreditácie na Erasmus*

KA1 - projekty mobilít jednotlivcov 

Krátkodobý projekt mobility 
žiakov a zamestnancov

✓ pripojením sa do konzorcia pre mobility - bez nutnosti žiadať o grant 

Ako sa môže organizácia zapojiť?

✓ ako hostiteľská organizácia pre partnera zo zahraničia - bez projektu/grantu 



Výhody:

✓ krátkodobý jednorazový projekt vhodný 

pre neskúsené / menej skúsené 

organizácie v trvaní 6 – 18 mesiacov

✓ jednoduchší formulár žiadosti

✓ možnosť realizovať rôznorodé typy aktivít 

- mobilít v jednoduchom projekte 

(aj dlhodobé mobility žiakov ErasmusPro)

✓ partnerstvo: min. 2 organizácie 

z 2 krajín programu (alebo tretích krajín 

pridružených k programu)

Limity:

✓ max. pre 30 účastníkov 

✓ max. 3 granty počas 5 po sebe idúcich rokov

✓ NIE pre držiteľov Akreditácie na Erasmus/

✓ NIE pre konzorcium

✓ organizácia, ktorá nie je držiteľom Akreditácie 

na Erasmus môže získať max. 2 granty v 1 výzve

v 1 sektore v KA1: 

✓ 1x na krátkodobý mobilitný projekt

✓ 1x ako člen konzorcia pre mobility

Výhody a limity krátkodobého mobilitného projektu

Integrácia štandardov kvality programu Erasmus

✓ nástroj na riešenie potrieb organizácie, zamestnancov a žiakov

✓ poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom

✓ podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj poskytovateľov a ďalších organizácií v OVP

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


Ciele programu pre sektor OVP

2 tematické okruhy v OVP → východisko pri formulovaní vlastných cieľov

1. Zvyšovanie kvality počiatočného a ďalšieho OVP v Európe 

✓ posilnenie kľúčových kompetencií

✓ rozvoj špecifických zručností pre konkrétne pracovné miesta

✓ výmena najlepších postupov, inovačných pdg metód, podpora rozvoja učiteľov

✓ budovanie kapacít poskytovateľov OVP, kvalitné partnerstvá, rozvoj stratégie internacionalizácie

✓ mobility pre všetkých učiacich sa v OVP

✓ zvyšovanie kvality / transparentnosti / uznávania VV z mobilít v zahraničí

Posilnenie európskeho rozmeru výučby a učenia sa

✓ inklúzia a rozmanitosť, znášanlivosť a demokratická účasť

✓ spoločné európske dedičstvo a rozmanitosť

✓ rozvoj siete odborníkov v rámci celej Európy

Integrácia štandardov kvality programu Erasmus
Sprievodca programom str. 7-8 /Stratégia pre inklúziu a rozmanitosť

file:///C:/Users/izakova/Downloads/implementation-inclusion-diversity_apr21_en.pdf

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


Oprávnený žiadateľ

Len organizácie (nie jednotlivec) aktívne v OVP so sídlom na Slovensku

✓ poskytovatelia počiatočného a ďalšieho OVP 

✓ miestne a regionálne verejné autority, organizácie zodpovedné za koordináciu OVP / 

zabezpečovanie kvality

Typy_oprávnených_organizácií_v sektore OVP = oprávnené vzdelávacie programy a aktivity v OVP

✓ v súlade s platnou legislatívou o poskytovateľoch počiatočného a ďalšieho OVP

Držiteľ Akreditácie na Erasmus nemôže žiadať o krátkodobý projekt!

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2022/Typy_opravnenych_institucii_2022_web_VET.pdf


Oprávnené organizácie

Minimálne 2 organizácie z 2 krajín:

1. Žiadateľ = vysielajúca organizácia
✓ hlavný aktér projektu

✓ podáva žiadosť o grant

✓ podpisuje zmluvu s NA a prijíma grant

✓ realizuje a manažuje projekt, zabezpečuje výber, prípravu a vyslanie účastníkov na mobility

✓ predkladá správu a vyúčtuje grant

2. Prijímajúca organizácia = hostiteľ v zahraničí
✓ relevantná organizácia aktívna v OVP - z krajín programu / 3.krajín pridružených k programu

✓ prijíma účastníkov na mobilite

✓ zabezpečuje pre nich vzdelávací program, ktorý vyhovuje potrebám a cieľom žiadateľa

✓ spolupracuje so žiadateľom priebežne

V štádiu podávania žiadosti nie je nutné špecifikovať hostiteľskú organizáciu 

v zahraničí, je to však možné



Kam je možné vycestovať?

✓ Členské štáty EÚ

✓ Tretie krajiny pridružené k programu:

• Nórsko

• Island

• Lichtenštajnsko

• Severomacedónska republika

• Srbská republika

• Turecká republika

Sprievodca programom – Oprávnené krajiny str. 32



Typy mobilitných aktivít

1. Mobilita zamestnancov:

✓ Pozorovanie pri práci (job shadowing): 2 - 60 dní

✓ Výučbové pobyty: 2 - 365 dní

✓ Kurzy a školenia: 2 - 30 dní*

3. Ďalšie podporované aktivity:

✓ Prizvaní experti: 2 - 60 dní

✓ Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž: 10 - 365 dní

✓ Prípravné návštevy (nie pri mobilite zamestnancov - kurz/odborná príprava)

• riadne odôvodnená

• slúžiť na zlepšenie inkluzívnosti, rozsahu a kvality aktivít (okrem kurzov/školení)

• max. 3 účastníci

2. Mobilita žiakov:

✓ Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov: 10 - 89 dní

✓ Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov ErasmusPro: 90 - 365 dní

✓ Účasť na súťažiach v zručnosti: 1 - 10 dní

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

Formáty mobilít: fyzické (= minimálne trvanie), zmiešané, virtuálne



Kto sa môže na mobilite zúčastniť?

✓ učitelia, školitelia, ako aj všetci ostatní nepedagogickí odborníci/zamestnanci pracujúci 

v počiatočnom/ďalšom OVP

✓ do skupiny nepedagogických zamestnancov patria:

• zamestnanci pracujúci v počiatočnom alebo ďalšom OVP, a to buď u poskytovateľa 

OVP (napr. riadiaci pracovníci, koordinátori medzinárodných mobilít atď.) 

• alebo v iných organizáciách, ktoré sú aktívne v OVP (napr. školitelia, poradcovia, 

koordinátori politík atď.)

Podmienky: 

✓ zamestnanec vysielajúcej organizácie

✓ odborník pravidelne spolupracujúci s vysielajúcou organizáciou 

pri realizácii kľúčových aktivít 

✓ zdokumentovaný vzťah medzi organizáciou a účastníkom

1. Mobilita zamestnancov:



Kto sa môže na mobilite zúčastniť?

2. Mobilita žiakov:

✓ žiaci / učiaci sa zapísaní do študijného / učebného programu vo vysielajúcej 

organizácii

✓ čerství absolventi študijných a učebných odborov (do 12 mesiacov od ukončenia 

štúdia)

✓ ich sprevádzajúce osoby

Podmienka: obsahom mobilít žiakov musí byť intenzívne „učenie sa prácou“ (odborná 

prax), pričom každý účastník mám mať individuálny vzdelávací program.



Kto sa môže na mobilite zúčastniť?

3. Ďalšie podporované aktivity:

✓ akékoľvek osoby z iného členského štátu EÚ alebo tretích krajín, pridružených 

k programu s relevantnými odbornými znalosťami (školitelia, učitelia, odborníci 

na politky s cieľom zlepšiť OVP, demonštrovať nové metódy/prístupy, poskytovať 

odbornú prípravu zamestnancom..)

✓ učitelia a pedagógovia v profesijnom rozvoji vrátane čerstvých absolventov 

(do 12 mesiacov)

✓ zamestnanci vysielajúcej organizácie cestujúci na prípravnú návštevu, 

výnimočne aj žiaci



Čo sa dá z grantu financovať I. 
Grant = finančný príspevok

Jednotkový príspevok:
o Organizačná podpora: 100€ / 350€ / 500€ → NIE na sprevádzajúce osoby a prípravné návštevy

o Cestovné náklady: kalkulačka na výpočet vzdialeností - „štandardné“ alebo „zelené“ cestovanie

o Individuálna podpora: 2 kategórie – 3 skupiny krajín - vrátane dní na cestu, ak je to potrebné (2 / 6)

o Podpora inklúzie pre organizáciu: odôvodnené náklady súvisiace s organizáciou mobilít pre účastníkov 

s nedostatkom príležitostí

o Prípravné návštevy: 575€ na cestovné aj pobytové náklady - max. 3 účastníci

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

o Jazyková podpora:

✓ OLS (150€ na účastníka ak nie je k dispozícii daný jazyk či úroveň) 

✓ nie na krátkodobé mobility zamestnancov

✓ plus 150€ na posilnenú jazykovú podporu pre účastníka ErasmusPro



Čo sa dá z grantu financovať II.

Reálne – skutočné náklady (na základe účtovných dokladov):

✓ Podpora inklúzie pre organizácie: dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom

príležitostí a ich sprevádzajúcimi osobami:

• aj na cestovné náklady + individuálnu podporu, ak o ne nebolo žiadané cez príslušné rozpočtové kategórie

• musia byť odôvodnené = schvaľuje národná agentúra

✓ Mimoriadne náklady: max. do výšky 80% oprávnených nákladov

• vysoké cestovné náklady na účastníkov a ich sprevádzajúce osoby:

• ak ich nemožno uhradiť  prostredníctvom štandardného grantu 

• z dôvodu cestovania do geograficky odľahlých destinácií



Ako pripraviť mobilitný projekt 

a napísať dobrú žiadosť o grant? 



POTREBY 
ORGANIZÁCIE 

= VÝZVY

CIELE 
PROJEKTU: 

čo a pre koho 
chceme 

dosiahnuť?

PROJEKTOVÉ 
AKTIVITY: 

ako to chceme 
dosiahnuť?

VÝSLEDKY = 
INTEGRÁCIA

= VPLYV 
na učiacich sa

NAPLNILI SA 
CIELE ?

PLÁNOVANIE

A PRÍPRAVA

REALIZÁCIANADVÄZUJÚCE 
AKTIVITY

Projektový cyklus a  fázy projektu



Ako napísať dobrú žiadosť o grant?

Kľúčové aspekty žiadosti:

✓ Žiadateľ a jeho profil

✓ Ciele

✓ Aktivity a rozpočet

✓ Štandardy kvality programu Erasmus

✓ Nadväzujúce aktivity

✓ Prílohy



Žiadateľ a jeho profil

Konkrétny opis žiadateľa relevantný pre tento typ projektu

✓ Kto ste? – profil žiadateľa

✓ Čo robíte? – napr. aký typ študijných / učebných odborov ponúkate, duálne vzdelávanie, COVP, 

počet rokov skúseností, zapojenie do projektov... 

✓ S akými cieľovými skupinami pracujete? – vek + profily učiacich sa (relevantných pre sektor OVP)

✓ Aké vzdelávacie programy, relevantné pre tento projekt, ponúkate? 

✓ Aké máte skúsenosti s projektovou spoluprácou a s programom Erasmus+?



Ciele projektu

Základné princípy:

✓ vychádzať z identifikovaných potrieb – „zrkadliť ich” 

✓ byť realistické – „menej je niekedy viac”

✓ konkrétne, jasne a zrozumiteľne formulované: „Čo chcete dosiahnuť a pre koho?”

✓ prinášať zmenu

✓ byť kvantifikovateľné a merateľné v čase

✓ mobility ≠ ciele projektu

Poznať seba 
ako 

organizáciu

Identifikovať 
vlastné 
potreby

Zohľadniť 
priority 

a ciele E+

Stanoviť 
ciele 

projektu



Aktivity a rozpočet

Na čo sa zamerať:

✓ správny a vhodný mix mobilitných aktivít, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov projektu

✓ vhodná náplň mobilít, ktoré budú zárukou dosiahnutia očakávaných výsledkov vzdelávania

✓ definovanie – hodnotenie – uznanie vzdelávacích výstupov

✓ primerané trvanie mobilít v hostiteľských organizáciách v zahraničí

✓ transparentný výberový proces účastníkov, profily účastníkov samotných

Poznať seba 
ako 

organizáciu

Identifikovať 
potreby

Zohľadniť 
priority 

a ciele E+

Stanoviť 
ciele 

projektu

Naplánovať 
aktivity

Realizovať 
mobility



5. Nadväzujúce aktivity

Ako k nim pristupovať?

✓ súlad so Štandardmi kvality programu Erasmus

• 4 základné princípy

• Podpora účastníkom – výber, príprava, podpora počas mobility

• Definovanie / hodnotenie / uznávanie výsledkov vzdelávania

• Správne riadenie – zachovanie zodpovednosti za kľúčové úlohy, rozvoj kapacít

✓ konkrétna integrácia do života organizácie (na úrovni organizácie, zamestnancov, žiakov)

✓ Zdieľanie – interne aj externe:

• konkrétnych výsledkov (príručky, prac./metodické listy, videá, tutoriály, online 

vzdelávanie...)

• informácií o programe

✓ Zverejnenie o financovaní z prostriedkov EÚ 

Diseminácia - ako na to?

https://www.erasmusplus.sk/uploads/prezentacie/02_diseminacia_-_ako_na_to_1139.pdf


Príklad cieľa I.

Názov: Inovovať učebné osnovy v študijnom odbore autotronik a implementovať najlepšie overené postupy 

prepojenia teoretického a praktického vyučovania tak, aby sa zvýšila pripravenosť žiakov na povolanie

Vysvetlenie: Cieľ súvisí so zaradením školy do národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" v rámci ktorého 

má experimentálne overiť študijný odbor autotronik. Po vyhodnotení projektu bolo prijaté rozhodnutie, že je potrebné inovovať 

učebné osnovy odborných predmetov odboru autotronik a teoretické vyučovanie viac prepojiť s praktickým, aby žiaci nadobudli 

väčšie zručnosti. Tento cieľ je priamo prepojený na potrebu inovovať a vytvárať nové učebné a študijné odbory, implementovať 

do učebných osnov odborných predmetov najnovšie informácie, aby odrážali potreby pracovného trhu. Súvisí so stratégiou 

školy mať pripravených pedagógov, ktorí budú schopní vyučovať podľa inovovaného ŠkVP v intenciách najnovších trendov 

a budú vedieť zapracovávať nové poznatky do učebných osnov. Očakávame, že obsah odborných predmetov odboru autotronik

budeme inovovať aj na základe skúseností získaných z medzinárodných mobilít, prenesením skúseností z dobrej praxe od 

partnera.

Meranie dosahovania cieľa: Dosahovanie cieľa bude hodnotené s časovým odstupom 3 mesiacov po skončení mobility, 

aby pedagógovia mali čas vypracovať zmeny v učebných osnovách odborných predmetov a praktického vyučovania. Budú 

to predmety Automobilová technika a opravárenstvo, Elektronika, Elektrotechnika, Elektropríslušenstvo motorových vozidiel, 

Odborný výcvik pre 2. a 3. ročník. Posúdenie vhodnosti navrhnutej inovácie učebných osnov odborných predmetov bude 

zabezpečovať PK Autotronik. Po pripomienkach PK rozhodne škola o inovácií učebných osnov odboru autotronik. Zmeny 

v učebných osnovách uvedených predmetov budú považované za naplnenie cieľa projektu. Následne budú zmeny predložené 

ŠIOV. V prípade schválenia obsahu zmien do ŠkVP ŠIOVom v rámci experimentálneho projektu, bude cieľ splnený aj 

z pohľadu celoslovenských potrieb.

Aktivity: 4 hospitácie pre pedagógov - učiteľov odborných predmetov



Príklad cieľa II.  

Cieľ: Radi by sme sa dozvedeli o rôznych metódach a technológiách prípravy zdravých 

jedál

Vysvetlenie cieľa: myslíme si, že je dôležité ukázať našim študentom, že môžu venovať 

pozornosť životnému prostrediu nielen v bežnom živote, ale aj v škole alebo počas praktickej 

prípravy. 

Meranie dosahovania cieľov: plánujeme napísať príručku alebo kuchársku knihu, ktorá bude 

obsahovať informácie, ako dosiahnuť nulový odpad v kuchyni. Bude to výborná pomoc pre 

študentov a ich spolužiakov v budúcich štúdiách. 

Aktivita: 12 krátkodobých žiackych mobilít 



Ako sa budú žiadosti hodnotiť?

✓ 2 externí hodnotitelia na základe 3 kritérií kvality: 

• Relevantnosť - max. 30 bodov

• Kvalita projektového návrhu - max. 40 bodov

• Kvalita nadväzujúcich aktivít - max. 30 bodov

✓ Žiadosť musí dosiahnuť:

• minimálne 60 zo 100 bodov v celkovom hodnotení

• a súčasne 50% bodov v každom kritériu hodnotenia

Oznámenie o výsledku do 4 mesiacov od termínu na podanie žiadosti.



Odporúčania externých hodnotiteľov

1. Originalita a autenticita prihlášky

2. Odpovedať na stanovené otázky konkrétne a zrozumiteľne 

3. Konzistentnosť → potreby – ciele – aktivity

4. Cieľ / ciele definovať jasne a konkrétne, vrátane ich merania 

5. Plánovať primeraný počet účastníkov mobilít ku kapacitám organizácie

6. Zvážiť vysielanie viacerých osôb na jednu mobilitu – príp. odôvodniť

4. Definovať transparentné kritériá výberu účastníkov

5. Opísať program / obsah mobilít, najmä dlhodobých 

6. Uviesť očakávané vzdelávacie výstupy

7. Uznávať výsledky vzdelávania - Europass Mobility

8. Začlenenie výstupov do bežného chodu organizácie



Národný tím expertov v OVP - inšpirácia

https://www.erasmusplus.sk/narodny-tim-expertov/


Platformy
✓ The Erasmus+ Project Results Platform = inšpirácia a vyhľadávanie partnerov

✓ Community of European VET practitioners | EPALE (europa.eu) = aj vyhľadávanie kurzov/partnerov, 

diseminácia na európskej úrovni, knižnica...

✓ eTwinning = diseminácia na európskej úrovni

✓ School Education Gateway (SEG) = vyhľadávanie kurzov

✓ Europass = Europass Mobility dokument

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/
https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet
https://www.etwinning.sk/
http://schooleducationgateway.eu/
https://europa.eu/europass/sk


Čo urobiť pred podaním žiadosti?

1. Overte, či ste oprávnený žiadateľ v sektore OVP

2. Ak ešte Vaša organizácia nie je registrovaná, vytvorte si EU Login, ktorý 

zabezpečuje prístup do všetkých online nástrojov EK a zabezpečte si OID číslo

3. Preštudujte si príslušné časti Sprievodcu programom Erasmus+ 2022

4. Vyhľadajte partnera/ov - prijímajúce organizácie v zahraničí - využite osobné 

kontakty, referencie, online platformy

5. Vyplňte  formulár žiadosti KA122-VET – využite Videoinštrukcie_k_príprave_žiadostí

6. K žiadosti bude potrebné priložiť aj povinnú prílohu - Čestné vyhlásenie 

s podpisom štatutárneho zástupcu organizácie a uvedením dátumu podpisu 

7. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníkov NA

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SV.pdf
https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1642171888449-1ef5ef69-937a


Termín predkladania žiadostí KA122-

VET

1.kolo

23. február 2022

do 12:00 hod. SEČ

Začiatok projektu pre žiadosti podané k 23. 2. 2022: 

najskôr 1. 6. 2022 - najneskôr 31. 12. 2022



Kontakty

Všeobecné

Technická podpora: helpdesk@saaic.sk

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie

a odbornú prípravu

Križkova 9

811 04 Bratislava

+421 2 209 222 01

www.erasmusplus.sk

erasmusplus@saaic.sk

https://www.facebook.com/ErasmusplusSK
Odborné vzdelávanie a príprava

katarina.smalova@saaic.sk

anna.cermakova@saaic.sk

sylvie.hanzlova@saaic.sk

zuzana.izakova@saaic.sk

mailto:helpdesk@saaic.sk
http://www.erasmusplus.sk/
mailto:erasmusplus@saaic.sk
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK
mailto:katarina.smalova@saaic.sk
mailto:anna.cermakova@saaic.sk
mailto:zuzana.magalova@saaic.sk
mailto:zuzana.izakova@saaic.sk


Ďakujem za 
pozornosť!


