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Pokyny

✓ personalizujte svoje prihlásenie (napíšte si svoje meno alebo školu) 

– prispieva to k atmosfére dôvery ☺

✓ v priebehu podujatia majte, prosím, vypnutý mikrofón v počítači 

a stlmený mobilný telefón

✓ do diskusie sa zapojte zdvihnutím ruky a vyslovením otázky alebo 

prostredníctvom chatu

✓ pripravte si občerstvenie a pohodlne sa usaďte, aby ste najbližšie 

chvíle prežili nerušene



Krátkodobý projekt mobility žiakov 

a zamestnancov
Čo je to?

Jednorazový mobilitný projekt organizácie aktívnej v ŠV

Pre koho?

Školy a ďalšie organizácie aktívne pôsobiace v ŠV:

o školy, ktoré poskytujú všeobecné predškolské, základné alebo stredoškolské vzdelávanie

o miestne a regionálne subjekty verejného sektora, koordinačné orgány a ostatné organizácie, 

ktoré sa podieľajú na ŠV

Prečo? 

o príležitosť pre jednotlivcov (podávajúcich projekt v mene organizácie) využiť vzdelávacie 

možnosti v inej krajine

o internacionalizácia a inštitucionálny rozvoj škôl a ďalších organizácií v ŠV

Ako?

Prostredníctvom nadnárodných mobilít v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách 

pridružených k programu



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



Aké sú výhody      limity krátkodobého 
mobilitného projektu?

o jednoduchý projekt vhodný pre neskúsené - menej skúsené organizácie

o NIE pre držiteľov Akreditácie na Erasmus

o trvanie: 6 – 18 mesiacov, max. pre 30 účastníkov

o max. 3 granty počas 5 po sebe idúcich rokov

o partnerstvo: min. 2 organizácie z 2 zahraničných krajín 

o oprávnené rôznorodé typy aktivít – pre zamestnancov, aj žiakov -

- všetky aktivity plánujete v rámci 1 formuláru žiadosti!

o Organizácia, ktorá nie je držiteľom Akreditácie na Erasmus: 

- max. 2 granty v 1 výzve v 1 sektore: 

1x na krátkodobý projekt + 1x ako člen akredit. národného konzorcia

(s výnimkou zapojenia do KA2 – nie je limit)



Aké sú témy krátkodobého projektu

3 ciele / tematické okruhy v ŠV:

✓ východisko a pomoc pri formulovaní cieľov v žiadosti o grant

Posilniť európsky rozmer výučby a učenia sa:

o hodnoty inklúzie a rozmanitosti, znášanlivosti a demokratickej účasti,

o spoločné európske dedičstvo a rozmanitosť,

o siete odborníkov v rámci celej Európy.

Zvyšovať kvalitu výučby a učenia sa v ŠV:

o odborný rozvoj učiteľov a ďalších zamestnancov škôl,

o nové technológie a inovačné učebné metódy,

o jazykové vzdelávanie a jazyková rozmanitosť v školách,

o výmena a prenos najlepších postupov.

Prispievať k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru:

o kapacity škôl na cezhraničné výmeny a projektovú spoluprácu,

o sprístupnenie vzdelávacej mobility všetkým žiakom,

o uznávanie vzdelávacích výstupov žiakov a zamestnancov.



Partneri v krátkodobom projekte

Minimálne 2 organizácie z 2 krajín:

1. Žiadajúca organizácia = hlavný aktér projektu 
o oprávnený žiadateľ v sektore ŠV*
o podáva žiadosť o grant

o v prípade schválenia podpisuje zmluvu s NA a prijíma grant

o realizuje a manažuje projekt, zabezpečuje výber, prípravu

a vyslanie účastníkov na mobility

o predkladá správu a vyúčtuje grant

2. Prijímajúca organizácia = hostiteľ v zahraničí
o prijíma účastníkov na mobilite a zabezpečuje pre nich vzdelávací program, ktorý vyhovuje potrebám a cieľom 

žiadateľa

V štádiu podávania žiadosti nie je nutné špecifikovať prijímajúcu organizáciu v zahraničí, 

je to však možné a vítané

* Typy_opravnenych_organizacii_2021_ŠV.pdf (erasmusplus.sk)

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2022/Typy_opravnenych_institucii_2022_web_SCH.pdf


Kto sa môže na mobilite zúčastniť?

Mobilita zamestnancov:

o pedagogickí, riadiaci, odborní a ďalší zamestnanci, ako napr. asistenti 

učiteľov, pedagogickí poradcovia, psychológovia atď.

o pracovníci pravidelne spolupracujúci s vysielajúcou organizáciou 

(externí lektori, odborníci, dobrovoľníci atď.)

Mobilita žiakov:

o žiaci zapísaní do vzdelávacieho programu vo vysielajúcej škole

Ďalšie podporované aktivity:

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

programu s relevantnými odbornými znalosťami (prizvaní experti)

o učitelia a pedagógovia v profesijnom rozvoji

vrátane čerstvých absolventov (do 12 mesiacov)

o zamestnanci vysielajúcej organizácie cestujúci na prípravnú návštevu

Medzi účastníkom a vysielajúcou organizáciou 

= formalizovaný vzťah



Aké sú typy mobilitných aktivít?

Mobilita zamestnancov:

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

o Výučbové pobyty: 2 - 365 dní

o Kurz a odborná príprava: 2 - 30 dní

Ďalšie podporované aktivity:

o Prizvaní experti: 2 - 60 dní

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

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

Mobilita žiakov:

o Skupinová mobilita žiakov - min. 2 žiaci v skupine: 2 - 30 dní

o Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov: 10 - 29 dní

o Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov: 30 - 365 dní

Formáty mobilít: fyzické, zmiešané (+ virtuálne)

Minimálne trvanie = fyzická mobilita



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

Jednotkové príspevky:

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 (2/6)

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

s nedostatkom príležitostí +100,- EUR 

o Prípravné návštevy: 575€ / na účastníka 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 mobility zamestnancov kratšie ako 30 dní a skupinové mobility žiakov



Čo sa dá z grantu financovať II.

Reálne – skutočné náklady (na základe účtovných dokladov):

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

(100 % oprávnených nákladov)

- aj na cestovné + náklady na pobyt, ak o ne nežiadate cez príslušné rozpočtové kategórie

- musia byť odôvodnené = schvaľuje národná agentúra

o 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



Výsledky výzvy 2021 
1 + 2 kolo

Podané 

žiadosti -

všetky KA1

Akreditované 

organizácie 

KA 121

podané

Akreditované 

organizácie 

KA 121 

schválené

Krátkodobé 

projekty

KA 122 

podané

Krátkodobé 

projekty

KA 122 

schválené

Neschválené 

žiadosti

46 
(1 kolo)

15 15 31 28 3

18
(2 kolo)

- - 18 14 4

1 kolo KA122 – 90,3% úspešnosť
2 kolo KA122 – 77,7% úspešnosť



Ako pripraviť mobilitný projekt 

a napísať dobrú žiadosť 

o grant? 



POTREBY

CIELE

AKTIVITY

VÝSLEDKY 

=

DOPAD

VYHODN
OTENIE

Projektový cyklus - fázy projektu
Organizácia, 

žiaci, učitelia, 

komunita

SMART

Ako to chceme 

dosiahnuť?

Ako to 

zapracujeme 

do bežného 

života?

Hodnotíme 

ciele, nie 

mobility

PLÁNOVANIE

A PRÍPRAVA

NADVÄZUJÚCE 
AKTIVITY

REALIZÁCIA



o Žiadateľ a jeho charakteristika

o Analýza potrieb

o Ciele projektu

o Aktivity a výsledky vzdelávania

o Štandardy kvality – integrálna súčasť prihlášky 

o Dopad a nasledujúce aktivity

Integrácia Štandardov kvality programu Erasmus

Štruktúra projektovej žiadosti

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


1. Žiadateľ a jeho charakteristika

Konkrétny opis žiadateľa relevantný pre tento typ projektu

o Kto ste? – profil žiadateľa

o Čo robíte? 

o S akými cieľovými skupinami pracujete? (žiaci bežní, ŠVvP..., vekové 

kategórie)

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

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



o Potreby - akým výzvam v súčasnosti čelíte?

✓ organizácie ako celku

✓ zamestnancov 

✓ žiakov

✓ širšej komunity

o Ako a v čom by sa mohla vaša organizácia zlepšiť, aby to 

malo prínos pre vašich žiakov?

potreby

organizácia

žiaci zamestnanci

2. Analýza potrieb

Na čo je dôležité sa sústrediť pri analýze potrieb:

širšia 

komunit

a



3. Ciele projektu

Základné princípy – ciele musia:

o vychádzať z identifikovaných potrieb – „zrkadliť ich” 

o byť realistické – „menej je niekedy viac”

o konkrétne, jasne a zrozumiteľne formulované: 

„Čo chcete dosiahnuť a pre koho?”

o prinášať zmenu

o byť kvantifikovateľné a merateľné v čase

o mobility ≠ ciele projektu (mobility nemôžu byť cieľom, sú iba prostriedkom

Poznať seba 
ako 

organizáciu

Identifikovať 
potreby

Stanoviť ciele 
projektu

Zohľadniť 
priority 

a ciele E+



4. Aktivity a ich výsledky

Na čo sa zamerať:

o správny a vhodný mix aktivít, ktoré zabezpečia naplnenie 

všetkých cieľov projektu 

o vhodná náplň mobilít, ktoré budú zárukou dosiahnutia 

očakávaných výsledkov vzdelávania

o primerané trvanie mobilít v hostiteľských organizáciách v 

zahraničí

o transparentný výberový proces účastníkov, profily účastníkov 

samotných

Poznať 
seba ako 
organizáci

u

Identifikovať 
potreby

Stanoviť 
ciele 

projektu

Naplánovať 
aktivity

Realizovať 
mobility

Zohľadniť 
priority 

a ciele E+



5. Dopad a zmeny

Ako pristupovať k dopadu:

o dopad = zmena, ktorú projekt priniesol (zmena postojov, metód, 

prístupov, obsahu vzdelávania, nástrojov...)

o konkrétne výsledky (príručky, pracovné listy, videá, online vzdelávanie...)

o konkrétna integrácia do života organizácie (na úrovni organizácie, 

zamestnancov, žiakov, ČO urobíme a AKO to urobíme)

o interný aj externý dopad



6. Šírenie výsledkov

Základné princípy:

o proaktívne šírenie informácií o projekte a jeho realizácii = zviditeľňuje vašu organizáciu 

o zabezpečenie využívania jeho výsledkov = zapojte účastníkov aj celú organizáciu

o plán šírenia: Komu? Čo? Ako? Kedy? Kto bude zodpovedný?

o interné v rámci organizácie

o externé – cez siete

o Diseminácia - ako na to?

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


Príklady cieľov  

Cieľ: Medzinárodná mobilita študentov a učiteľov a vzdelávanie na 

európskej úrovni

Vysvetlenie cieľa: Chceme podporiť učenie sa jazykov, medzikultúrne

vzdelávanie a internacionalizáciu učiteľov a celej školy

Meranie dosahovania cieľov: Počet realizovaných mobilít

Aktivita: 15 žiackych mobilít a 10 kurzov pre učiteľov



Príklady cieľov  

Cieľ: Zvyšovanie kompetencií v cudzom jazyku pre ďalšie

štúdium a trh práce

Vysvetlenie cieľa: Trh práce ako aj VŠ štúdium si vyžadujú od našich 

absolventov okrem iného aj ovládanie cudzích jazykov. Chceme 

prostredníctvom zahraničných mobilít dať našim žiakom príležitosť si tieto 

zručnosti rozvíjať. Uznanie zabezpečíme prostredníctvom nástroja Europass.

Meranie dosahovania cieľov: prostredníctvom dotazníka

Aktivita: 15 žiackych mobilít 



Cieľ: Zvýšenie úrovne dosahovaných výsledkov v prírodovedných predmetoch

Vysvetlenie: Zvýšiť záujem žiakov o štúdium prírodovedných predmetov, nakoľko

pripravujeme žiakov aj na VŠ technických smerov a chceme podporiť toto štúdium.

Učitelia tiež potrebujú v rámci celoživotného vzdelávania zlepšovať svoje kompetencie

potrebné na moderné vyučovanie, vrátane využitia IKT technológií.

Meranie dosahovania cieľov: Zvýšenie počtu žiakov, zaujímajúcich sa o semináre z

prírodovedných predmetov z 5 na 15. Malo by sa to odraziť na ich aktívnej práci na

vyučovacích hodinách. Môže nastať mierne zlepšenie známok nielen v prírodovedných

predmetoch, ale tiež v CJ. Očakávaný počet učiteľov, ktorí sa zapoja do vzdelávacej

mobility v oblasti IKT z 0 na 3. U učiteľov zhodnotíme pokrok úspešným zavedením

aspoň jednej z nových metód do vyučovania počas hospitácií. V projekte by sme chceli

pokračovať aj v ďalších rokoch a motivovať aj učiteľov iných predmetov.

Aktivity: 5 kurzov pre učiteľov prírodovedných predmetov a 10+10 žiackych mobilít

Príklady cieľov 



Ako sa budú žiadosti hodnotiť?

o 2 externí hodnotitelia na základe 3 kritérií kvality: 

oRelevantnosť – max. 30 bodov

oKvalita projektového návrhu – max. 40 bodov

oKvalita nadväzujúcich aktivít – max. 30 bodov

o Žiadosť musí dosiahnuť:

ominimálne 60 zo 100 bodov v celkovom hodnotení

oa súčasne 50% bodov v každom kritériu hodnotenia

Oznámenie o výsledku do 4 mesiacov od termínu na podanie žiadosti



Odporúčania externých hodnotiteľov

1. Originalita prihlášky – pozor na kopírovanie, či „inšpiráciu“

2. Uviesť všetky potrebné, jasné a konkrétne informácie –

nespoliehať sa, že sú všeobecné známe

3. Cieľ / ciele definovať jasne a konkrétne, vrátane jeho merania – nie iba kvantitatívne 

ukazovatele, a nie všetko sa dá merať dotazníkovou metódou

4. Plánovať primeraný počet účastníkov mobilít k veľkosti organizácie

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

4. Odôvodniť plánovanie dlhodobej mobility

5. Opísať program / obsah mobilít 

6. Uviesť očakávané vzdelávacie výstupy

7. Uznávať výsledky vzdelávania – Europass



Čo urobiť pred podaním žiadosti?

1. Overte, či ste oprávnený žiadateľ v sektore ŠV

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

prístup do všetkých online nástrojov EK a zabezpečte si Registráciu – OID číslo: link

3. Preštudujte si príslušné časti Sprievodcu programom Erasmus+ 2022

4. Vyplňte  formulár žiadosti KA122-SCH a nezabudnite na povinnú prílohu - Čestné 

vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom organizácie  -

odporúčame využiť aj Videoinštrukcie k príprave prihlášok KA122 (www.erasmusplus.sk, 

časť „Dokumenty“) 

5. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníka NA – za informácie poskytnuté 

tretími stranami neručíme

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SV.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
http://www.erasmusplus.sk/


Platformy

o The Erasmus+ Project Results Platform

o eTwinning = diseminácia na európskej úrovni

o School Education Gateway (SEG)

o Europass

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/
https://www.etwinning.sk/
http://schooleducationgateway.eu/
https://europa.eu/europass/sk


Termín predkladania žiadostí KA122

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

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 Školské vzdelávanie

nada.cisarova@saaic.sk
michaela.bogdanova@saaic.sk
jana.magalova@saaic.sk
denisa.pussova@saaic.sk

Technická podpora

helpdesk@saaic.sk

http://www.erasmusplus.sk/
mailto:erasmusplus@saaic.sk
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK
mailto:nada.cisarova@saaic.sk
mailto:michaela.bogdanova@saaic.sk
mailto:michaela.bogdanova@saaic.sk
mailto:roman.stanik@saaic.sk
mailto:helpdesk@saaic.sk


Ďakujeme za 
pozornosť!


