
 

 

 

Bratislava, 19.12.2022  

Tlačová správa 

 

ADVENTNÝ KONCERT V KOŠICIACH: ZÁVER OSLÁV 35. VÝROČIA 

ERASMUS+ 

 

12. decembra 2022 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

(SAAIC) zorganizovala Adventný koncert v Košiciach, posledné podujatie spojené s oslavami 35. 

výročia programu Erasmus+ na Slovensku a zároveň odovzdania cien výhercom súťaží. 

Na Adventný koncert prijali pozvanie víťazi súťaží, ktoré Národná agentúra každoročne 

organizuje, zástupcovia Košického a Prešovského samosprávneho kraja a zástupcovia 

materských, základných a stredných škôl zapojených do programu Erasmus+ v Košickom 

a Prešovskom samosprávnom kraji. Menovite: EITA – Európska cena za inovatívne vzdelávanie, 

Európska značka pre jazyky a Túlavá palica.  

 

Víťazi súťaží v roku 2022: 

Súťaž: Európska cena za inovatívne vzdelávanie 

• Súkromná základná škola na Dukelskej ulici v Giraltovciach 

• Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris v Žiline 

• Gymnázium Ľudovíta Štúra na Hronskej ulici vo Zvolene 

• Materská škola na Rožňavskej ulici v Rimavskej Sobote 

Súťaž: Európska značka pre jazyky 

• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno 

• iCan s.r.o. - Súkromná jazyková škola, Bratislava 

• Základná škola A. Sládkoviča, Sliač 



 

 

 

Súťaž: Túlavá palica 

1. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava 

2. Súkromná stredná odborná škola – MagánSzakközépiskola, L. Novomeského 2070, 

Rimavská Sobota 

3. Stredná odborná škola techniky a mechanizácie Hurbanovo, Ul.1.mája 1, Hurbanovo 

Adventný koncert v Košiciach otvoril a hostí privítal generálny riaditeľ SAAIC, Jozef Detko. 

Zároveň počas koncertu odovzdával ceny víťazom súťaží spoločne s riaditeľkou Národnej 

agentúry programu Erasmus+, Alexandrou Junáškovou a koordinátorkami jednotlivých súťaží, 

Denisou Staníkovou a Martinou Wimmerovou. 

Odovzdávanie cien víťazom bolo sprevádzané vystúpeniami študentov z košického 

Konzervatória Timonova 2. Na pódiu sa vystriedali študenti všetkých odborov, ktorým sa 

podarilo vytvoriť nezabudnuteľný kultúrny zážitok a vianočnú atmosféru pre všetkých prítomných 

hostí.  

Touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľke konzervatória Timonova 2, pani Hollej a jej 

kolegom, ktorí sa podieľali na príprave vystúpení ich študentov počas tohto slávnostného 

podujatia. 

Viac informácii o jednotlivých súťažiach a víťazoch v roku 2022 nájdete na stránke programu 

Erasmus+ v sekcii iniciatívy: https://www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/ 
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