
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

#ErasmusDays po prvýkrát na Slovensku 

 

 

V roku 2019 sa Slovensko prvý krát zapojilo do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays, ktorej cieľom 

je prezentovať program Erasmus+, predstaviť jeho rozmanitosť a doterajšie výsledky. Počas troch dní 

#ErasmusDays (10. – 12. októbra 2019) zorganizovali vzdelávacie inštitúcie, organizácie a všetci 

účastníci programu Erasmus+ v Európe aj mimo nej podujatia, na ktorých rôznymi formami 

prezentovali program a svoje skúsenosti z úspešne realizovaných projektov. Koordinátorom iniciatívy 

na Slovensku je SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 
 

Iniciatívu #ErasmusDays odštartovala pred troma rokmi 

francúzska národná agentúra programu Erasmus+; 

odvtedy sa iniciatíva rozšírila v Európe i vo svete a získala 

podporu Európskej komisie aj Európskeho parlamentu. 

V roku 2018 sa do iniciatívy zapojilo 39 krajín s 1 435 

podujatiami, ktorých hlavným cieľom bolo poukázať na 

dopad programu Erasmus+ na základe skúseností 

zapojených škôl, vzdelávacích inštitúcií a jednotlivcov. 

V tomto roku sa na medzinárodnej mape 

www.erasmusdays.eu zaregistrovalo 3 995 podujatí z 53 rôznych krajín, čo dokazuje úspech 

a globálny dosah iniciatívy. Množstvo súčasných aj bývalých účastníkov, ktorí sa programu zúčastnili od 

jeho založenia, mali možnosť šíriť svoje skúsenosti a podeliť sa o svoje zážitky zo štúdia, či pracovnej 

stáže v zahraničí. 
 

Slovensko sa v roku 2019 do iniciatívy #ErasmusDays zapojilo s podporou oboch národných agentúr 

programu Erasmus+ (SAAIC a Iuventa) a s celkovo 45 podujatiami organizovanými školami, 

univerzitami a organizáciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním. Spomedzi všetkých 17 krajín, ktoré sa 

v roku 2019 do iniciatívy #ErasmusDays zapojili po prvýkrát, sa tak Slovensko umiestnilo na prvom 

mieste s najväčším počtom organizovaných aktivít.  

 

  

 

 

 

 

 

http://www.erasmusdays.eu/


 

 

 

Ako prebiehali #ErasmusDays na Slovensku? 
 

Medzinárodná stránka www.erasmusdays.eu, na ktorej prebiehala registrácia #ErasmusDays, bola 

oficiálne spustená 9. mája 2019, pri príležitosti osláv Dňa Európy. Záujemcovia zo Slovenska tak mali 

možnosť pridať svoje podujatia a zviditeľniť svoje organizácie na svetovej mape #ErasmusDays. Po 

schválení jednotlivých aktivít národnou agentúrou dostali všetky zapojené organizácie k dispozícii 

grafické materiály a ich podujatia boli uverejnené aj na slovenskej podstránke venovanej tejto 

iniciatíve. 

Organizátori aktivít #ErasmusDays, ktorí sa zaregistrovali do 30. septembra 2019, navyše od SAAIC- 

Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu získali podporný 

propagačný balíček, v ktorom našli reklamné materiály, informačné letáky či plagáty na lepšie 

zviditeľnenie svojho podujatia. Účastníkom boli taktiež zaslané online materiály so zaujímavými 

štatistikami Erasmus+, kvízom pre študentov a s prezentáciou možností programu Erasmus+. Na 

zviditeľnenie podujatí na sociálnych sieťach sa využívali hashtagy #erasmusdays, #erasmusdaysSK a 

#erasmusplusSK. Národná agentúra takisto aktívne propagovala podujatia účastníkov na svojich 

sociálnych sieťach.  

Zapojené školy a organizácie po skončení svojich aktivít zaslali národnej agentúre stručné informácie, 

vďaka ktorým mohla vzniknúť aj táto súhrnná správa o #ErasmusDays na Slovensku. 

Vďaka snahe zviditeľniť program Erasmus+ a aktivite slovenských účastníkov v iniciatíve 

#ErasmusDays sa najrôznejších podujatí na Slovensku zúčastnilo vyše 6000 žiakov, študentov, 

učiteľov, rodičov aj širokej verejnosti. 

ĎAKUJEME! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmusdays.eu/
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5011


 

 

Ako prebiehali #ErasmusDays na Slovensku? 

 

 

V roku 2019 sa do iniciatívy #ErasmusDays zapojili školy, organizácie a inštitúcie z 

25 slovenských miest zo všetkých ôsmych krajov. 

▪ Banská Bystrica ▪ Poprad 

▪ Bratislava ▪ Prievidza 

▪ Humenné ▪ Sliač 

▪ Košice ▪ Snina 

▪ Krompachy ▪ Stará Ľubovňa 

▪ Levice ▪ Svidník 

▪ Liptovský Mikuláš ▪ Trenčín 

▪ Lučenec ▪ Trnava 

▪ Malacky ▪ Vranov nad Topľou 

▪ Michalovce ▪ Zvolen 

▪ Námestovo ▪ Žiar nad Hronom 

▪ Nitra ▪ Žilina 

▪ Partizánske  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    9  aktivít zorganizovali základné školy 

                             10  aktivít zorganizovali gymnáziá 

                                                     18 aktivít zorganizovali stredné školy 

                                                                                 4 aktivity zorganizovali vysoké školy 

                                                                                                            4 aktivity zorganizovali iné organizácie 

 

 



 

                               Banská Bystrica 

1. Základná škola SSV, D. Skuteckého 8, 

Banská Bystrica 
nnn 

Na ZŠ v Banskej Bystrici sa uskutočnila Erasmus+ 
kvapka krvi, kde mohli rodičia, zamestnanci 
a priatelia školy pomôcť tým, ktorí to potrebujú, 
darovaním krvi. Rovnako prebehla prezentácia 
sprievodných aktivít projektu Erasmus+ pre rodičov 
žiakov a verejnosť, ktorá bola obohatená 
o ochutnávku typických jedál z partnerských krajín. 
Pre deti zo ŠKD boli v spolupráci so Žiackou školskou 
radou pripravené zaujímavé hry a súťaže týkajúce sa 
zahraničných mobilít. Webstránka školy. 

 

 

Bratislava 

2.         Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava –  Jarovce 
 

V Jarovciach vytvárali žiaci v jednotlivých 
triedach informačné plagáty s tematikou 
krajín EÚ. Vo vestibule prebiehala výstava 
venovaná projektom Erasmus+ 
realizovaným na škole a ich úspechom, ktoré 
si mohli pozrieť žiaci, rodičia, aj návštevníci 
školy. Webstránka školy. 

 

 

3. Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava 

20 študentov gymnázia sa spolu s 
pedagógmi rozhodlo v rámci #ErasmusDays 
darovať krv na pracovisku Národnej 
transfúznej služby na Kramároch. Následne 
boli v priestoroch školy vytvorené výstavky 
propagujúce program Erasmus+, 

uverejnené informácie o možnostiach dobrovoľníctva a vystavené 
fotografie z projektov Erasmus+, do ktorých sa zapája škola. Webstránka školy. 
 

 

4. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava 
 

V  školskom rozhlase Strednej zdravotníckej 
školy sa počas #ErasmusDays konalo špeciálne 
rozhlasové vysielanie, v rámci ktorého bývalí 
účastníci stáží Erasmus+ odpovedali na otázky 
svojich spolužiakov o ich zahraničnej 
skúsenosti. V škole bola rovnako pripravená 
výstava fotografií z mobilít doterajších 

účastníkov odborných stáží Erasmus+ pre žiakov, učiteľov aj pre verejnosť. Webstránka školy. 

https://zsssvbb.edupage.org/
https://zsjarovce.edupage.org/
https://www.gympaba.sk/
http://www.szsbaza.sk/


 

5.   Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 
 

EUBA zorganizovala podujatie s názvom „Welcome Back“ 
venované všetkým, ktorí sa chceli dozvedieť viac 
o programe Erasmus+. Absolventi pobytov Erasmus+ 

v zahraničí prostredníctvom svojich zážitkov 
motivovali ostatných študentov zapojiť sa do 
programu a poskytli im všetky potrebné informácie, 
ako sa na Erasmus+ pobyt pripraviť. Súčasťou 
podujatia bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže 
o najlepšie fotografie z  pobytu Erasmus+ v zahraničí. 
Webstránka školy. 

 
 

6. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava 
 

Univerzita Komenského zorganizovala 
stretnutie zahraničných študentov, ktorí 
aktuálne na UK pôsobia vďaka programu 
Erasmus+, s domácimi študentmi, ktorí sa 
o program zaujímajú, zamestnancami školy 
a sekciou ESN. Počas spoločného výletu na 

hrad Červený kameň sa mohli záujemcovia dozvedieť o možnostiach programu Erasmus+, čakalo ich 
množstvo športových či vedomostných súťaží a príjemne strávený deň v priestoroch hradu a jeho 
blízkom okolí. Podujatia s podnázvom „Pridaj sa do Erasmus+ rodiny Univerzity Komenského!“ sa 
zúčastnilo vyše 250 záujemcov. Podujatie na Facebooku. 
 

 

7. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava 
 

Druhé podujatie UK prebiehalo vo vstupnej 
hale hlavnej budovy univerzity, kde boli 
rozostavené informačné stánky krajín 
a organizácií zapojených do programu 
Erasmus+. Záujemcovia sa tak mohli 
dozvedieť o možnostiach programu 
Erasmus+ či o krajinách a školách, na ktorých 

by mohli stráviť svoj zahraničný študijný či pracovný pobyt. Samotný program Erasmus+ následne 
predstavil Erasmus tím na univerzite za pomoci viacerých hostí. Webstránka školy. 
 
 

8. WorkSpace Europe, Štúrova Ulica 3, Bratislava 
 

Organizácia WorkSpace Europe, ktorá 
sprostredkúva zahraničné pracovné stáže 
Erasmus+, zorganizovala v bratislavskom klube 
KC Dunaj tanečný workshop s názvom „When 
you doubt, just dance it out!“. Workshop 

viedol stážista z Portugalska, ktorý účastníkov zasvätil do latino rytmov 
a kultúry svojej domovskej krajiny a zároveň porozprával o svojej 
skúsenosti Erasmus+ stážistu na Slovensku. Zástupcovia organizácie WorkSpace Europe následne 
informovali záujemcov o možnostiach stáží v zahraničí. Podujatie na Facebooku. 

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1804-eu-v-bratislave-sa-zapojila-do-medzinarodnych-oslav-programu-erasmus-erasmusdays
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNklkOAyEMQ29Uhezc~%3B2IVTjH9nKckNvYs3y1ZoiUitvuzBiy1zJIIgsJE2wUaYmYlm6AG1AWZuCGLEz0T~_QMtekCa3gmbFbsrncdHbgmuxPGhmwASouYXrMBK8GgJVJITfb6ym2DbmQh~%3BsnNDlEcdKn2tlxvyCL7WA9aVstIT4Q0o90yUPoA87G~%3BiHHW~_thyZZhety1inbCDTLBpbMrJcMTjVfL1M2dacgEpsrsTC8xeLCh~%3BA9vfI2qtyQv6roSYxY8gJFcpWNY72ZuoAvQkqBrAGHWNOWZs~%3B6BVlPkCeCl77emmUncHfsmt83JX2MbboI5CYer8aAFS~_Xnepag~-~-.bps.a.1498066890333745&type=1&__xts__%5b0%5d=68.ARC4RLRFKXGIU_V0Mu-upJ-vWiy2KdL1zahCWBzw05sJry_zBVriAaGEDsxveL1r-ug2I2r-jB3gM0moBJ2zGn-UwuNJpJYcaXXYDf7neZNfDKIeBGd6-N3CPFvJ4Fj-ljJnzuuNHA4tl99PMbe2bY34Cg_LRBsvG-RqSEPfK-YozfP8XfoOtqiXTWzXSm1oAcUzJl06cPQ_kBPXjMpy_TkKvv9IwMlZsJjBS3uB7I1bSzH2YwUePtyfFKHQNhAsK_mGmygAN7J002SX-J8QKDrst3Y0fCG0-GF4cct7CdudL1vQ07hYmDapgK1HzNoI3h1mNZ6ccJxKbcc9mwapN--BuFAMDue_qqQ-4sLX9RvWUUKMuw_qXze1e_EA3XjwpLHvV1pw-Ua6tzj0428LVDFDxUk6RIFSgSv92GxRO9RWCuRFSVphFrGP1-wbRINa-HkbJiUx1v98g5OO1e0uxoCKijYuhews50HMzYoqKm8U6S5FFrUQqC9V1FSaCCo-tbFfYKUhiemMSD4lrAZvD1u2XYc-F8x8njXXc3nWCA&__tn__=HH-R
https://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/international-and-erasmus-day/
https://www.facebook.com/events/698239787320181/


                                
 

 

                                  Humenné 

9.  Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 

Humenné – 1. stupeň 
 

Na 1. stupni ZŠ Dargovských hrdinov sa konalo počas  
#ErasmusDays podujatie s názvom „Malí programátori“. V rámci neho sa 
mladší žiaci zoznámili s programom Erasmus+, okrem iného aj 
s realizovaným rovnomenným projektom. Hovorili o dôležitosti jazykovej 
prípravy, čítali príbehy v anglickom jazyku a vytvárali vlastné anglické 
komiksy s pomocou IT nástrojov. Webstránka školy. 
 
 

10. Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné – 2. stupeň 

Na 2. stupni ZŠ Dargovských hrdinov sa vytváral videodokument mapujúci 
skúsenosti školy s programom Erasmus+, v ktorom vystupovali samotní 
žiaci školy. Cieľom bolo poukázať a spopularizovať posolstvo 
medzinárodných projektov a ich prínos pre žiakov ako aj  pedagógov. 
Video si môžete pozrieť na webstránke školy. 

 

 

Košice 

11. Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice 
 

V Košiciach boli v rámci podujatia #ErasmusDays, dostupnom širokej 
verejnosti, predstavené formou výstavy fotografií a prác žiakov štyri 
mobility programu Erasmus+ v zahraničí, ktorých sa zúčastnili žiaci a 
pedagógovia Školy umeleckého priemyslu. Zážitky a skúsenosti žiakov boli 
priblížené aj formou 4 prezentácií a následnou diskusiou o dopade 
a možnostiach programu Erasmus+, ktorá sa uskutočnila v košickej 
Rotunde. Webstránka školy. 
 
 

12. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 
 

Na Súkromnej spojenej škole na Starozagorskej ulici sa zapojil Školský klub detí do aktivity Zelený 
Erasmus+ - čistenie areálu školy. Žiaci spolu s vychovávateľkami vyzbierali odpadky v okolí školy a na 
prístupových trasách. Zároveň im vychovávateľky predstavili program Erasmus+ a jeho možnosti 
a vedomosti si overili aj vďaka kvízu Erasmus+. Nástenka, ktorá informovala o programe Erasmus+, bola 
nainštalovaná v pavilóne školy. Webstránka školy. 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

http://zshu.sk/index.php/projekty/erasmus-mali-programatori/item/1351-erasmusdays-na-1-stupni
http://zshu.sk/index.php/projekty/erasmus-garden-project/item/1340-erasmusdays-2019-na-nasej-skole
http://supke.sk/2019/10/15/erasmus-informacny-den-v-rotunde/
http://www.schoolhuman.eu/


 
 

13.  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 
 

Počas #ErasmusDays sa SPŠ elektrotechnická z Košíc zapojila do viacerých aktivít. 
Vďaka diskusii venovanej programu Erasmus+ sa žiaci 
oboznámili s jeho výsledkami a fungovaním a v rámci aktivity 

Erasmus+ kvapka krvi spravili dobrý skutok a pomohli 
tým, ktorí to potrebujú, darovaním krvi. Žiaci taktiež 
vyčistili okolie školy a odstránili grafity na škole v rámci 
aktivity Zelený Erasmus. Vo vestibule žiaci taktiež 
nainštalovali nástenku informujúcu o programe Erasmus+ 
a projektoch školy. Webstránka školy. 
 

 

14. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 
 

Aj na SOŠ technickej v Košiciach sa zapojili žiaci a učitelia 
do Erasmus+ darovania krvi. Okrem toho pripravili 
informačné panely o prebiehajúcom projekte Erasmus+ 
na škole, ako aj o možnostiach programu pre tých, ktorí 
sa doň doposiaľ nezapojili. Panely boli následne 
vystavené v priestoroch školy. Webstránka školy. 

 

 

Krompachy 

15. Súkromná spojená škola EDURAM, Mauerova 55, Krompachy 
 

V Krompachoch si súkromná škola EDURAM pripravila 
pre záujemcov informácie o zapojení školy do programu 
Erasmus+ v podobe podujatia s názvom „Discover 
Erasmus“. V budove školy boli umiestnené výstavy 
fotografií a príbehov žiakov, ktorí sa zúčastnili mobilít 
Erasmus+. Taktiež sa v triedach premietali videá, žiaci 
hovorili o svojich skúsenostiach a podelili sa aj o svoje 

rady a tipy pre spolužiakov, ktorí by sa do programu chceli zapojiť v budúcnosti. 
Webstránka školy. 
 

 

Levice 

16. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice 
 

V spolupráci s mestom Levice a Mestským osvetovým 
strediskom gymnázium zorganizovalo výstavu 
fotografií zo zahraničných mobilít, v ktorej sa snažili 
vyzdvihnúť tému kultúrneho dedičstva a dôležitosti 
jeho zachovania. Prostredníctvom výstavy 
a workshopov, na ktorých boli odprezentované 
výstupy projektov, do ktorých je gymnázium 

zapojené, sa poukázalo na pozitívny prínos programu Erasmus+ pre študentov aj 
pedagógov. Webstránka školy. 
 

https://www.spseke.sk/skola/
https://soskuke.edupage.org/
http://www.skolaeduram.sk/erasmus.html
http://gav.sk/


 

  Liptovský Mikuláš 

17. Stredná zdravotnícka škola, Komenského 

843, Liptovský Mikuláš 
 

V Liptovskom Mikuláši žiaci Strednej zdravotníckej 
školy pripravili pre záujemcov pútavé prezentácie v rámci podujatia 
s názvom „Môj Erasmus“. Počas prezentácií priblížili účastníci svoje 
skúsenosti zo zahraničných mobilít Erasmus+, pripravili dlhodobú výstavu 
plagátov z mobility v Prahe v priestoroch školy a počas #ErasmusDays na 
škole fungoval aj Erasmus+ infostánok. Žiaci sa snažili zviditeľniť prínos 
absolvovania odbornej stáže v zahraničí a zodpovedať otázky mladších 
spolužiakov. Webstránka školy. 
 

 

Lučenec 

18. Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec 
 

V rámci aktivity „Zelený Erasmus+“ sa škola 
rozhodla zapojiť do jesenného čistenia okolia 
školy a týmto spôsobom prispieť ku 
skrášleniu svojho mesta. Počas 
#ErasmusDays tak študenti zbierali odpadky, 
hrabali lístie a zapojili sa do zberu papiera. 

Z podujatia vytvorili aj video, ktoré zverejnili na svojich stránkach. Webstránka školy. 
 
 

19.      Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec 
 

Na Obchodnej akadémii v Lučenci pripravili žiaci 
každého ročníka fotografickú výstavu a 
projektové nástenky z mobilít v zahraničí, na ktorých 
sa zúčastnili v rámci programu Erasmus+. V rámci 
#ErasmusDays bola taktiež na škola slávnostne 
otvorená aj úplne prvá projektová kancelária 
Erasmus+. Webstránka školy. 
 

 

 

20. Stredná zdravotnícka škola v spolupráci s Obchodnou akadémiou, Lúčna, Lučenec 
 

Obchodná akadémia spolu so Strednou 
zdravotníckou školou v Lučenci sa rozhodli 
spojiť  svoje sily pri podujatí, ktorého cieľom 
bolo pomôcť tým, ktorí to potrebujú. 
V rámci aktivity „Daruj krv s priateľom“ sa 
žiaci a pedagógovia oboch škôl zúčastnili 
spoločného odberu krvi v nemocnici 
v Lučenci. 
 
 

https://szslm.edupage.org/news/?wid=news_Paginator_1&offset_news_Paginator_1=60
http://szslucnalc.sk/?p=8017
http://www.oalc.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=491:erasmus-days-2019&catid=30&Itemid=47


 
 

21. Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec 
 

V Lučenci sa taktiež konalo stretnutie v internátnej    Základnej škole pre žiakov 
s narušenou komunikačnou schopnosťou, kde dve účastníčky mobility v Spojenom 
kráľovstve predstavili svoju skúsenosť s Erasmus+ v rámci projektu "Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP". Podelili 
sa o svoje zážitky a prínos, ktoré im zapojenie 
do projektu dalo, a motivovali aj svojich 
kolegov k účasti v projektoch v programe 
Erasmus+ v budúcnosti. Webstránka školy. 
 
 

Malacky 

22. Gymnázium, Ul. 1 Mája 8, Malacky 
 

V rámci podujatia „Študuj a cestuj s programom 
Erasmus+“ sa v gymnáziu v Malackách konal infodeň 
pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o program Erasmus+. 
Medzi aktivity podujatia patrila aj Živá knižnica, kde 
mali návštevníci možnosť porozprávať sa s účastníkmi 
programu o ich zážitkoch a dojmoch, či prezentácie 
platforiem eTwinning, School Education Gateway, 
European schoolnet academy v rámci okrúhlych stolov. Webstránka školy. 
 

Michalovce 

23. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 
 

Stredná odborná škola z Michaloviec sa do 
#ErasmusDays zapojila v súvislosti s realizovaným 
projektom „Moje budúce povolanie – moje hobby“. 
Účastníci zahraničných mobilít prichystali pre svojich 
spolužiakov, učiteľov, rodičov a návštevníkov školy 
podujatie „Aké to bolo pridať sa k Erasmu...“, v rámci 
ktorého pripravili výstavu fotografií, predstavili 
zahraničné mobility a podelili sa o svoje zážitky z nich. Webstránka školy. 
 

Nitra 

24. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra 
 

V Nitre pripravila Základná škola na Škultétyho ulici 
podujatie s názvom „MEET & GREET“, na ktorom sa 
prezentovali výhody programu Erasmus+, akými sú 
spolupráca na medzinárodných projektoch, stretnutie 
partnerov zo zahraničia, získanie nových skúseností či 
zlepšenie jazykových schopností. Na škole boli 
prezentované realizované projekty, pripravené 
informačné nástenky a programu Erasmus+ sa venoval aj článok v školskom 

časopise a školskom katalógu. Webstránka školy. 

https://zsisplc.edupage.org/a/erasmus
https://cloud6j.edupage.org/cloud/A4_Erasmusday_2019-krivky.pdf?z%3ADdTVePZA4t0qJNy3sJ3OZFuazLiitk7J7eeFi4xj2dKtd5p4bDdVQQK88%2BicVUI2
https://sostmi.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMTktMTA%3D
https://zsskultetyhonitra.edupage.org/


 
 

Námestovo 

25.  Gymnázium Antona Bernoláka, Ulica Mieru 23, Námestovo 
 

Na gymnáziu v Námestove sa konali propagačné aktivity programu Erasmus+ a 
taktiež aktivita v teréne pri údržbe chránených území rašeliniska v regióne Horná 

Orava, o ktoré sa začalo gymnázium zaujímať 
počas projektu školského výmenného 
partnerstva týkajúceho sa ochrany prírodného 
a kultúrneho dedičstva HERCULES. V rámci 
týchto aktivít a #ErasmusDays žiaci vytvorili 
z CHKO spoločné video. Webstránka školy. 
 

 

26. Stredná odborná škola technická, Komenského 37, Námestovo 
 

SOŠ technická zorganizovala v rámci #ErasmusDays v 
spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu a 
názvom: „Darovanie krvi – mobilita tým správnym 
smerom“ v priestoroch budovy školy. Akcia bola určená 
nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých 
ľudí, ktorí chceli pomôcť zachraňovať životy. Vďaka tejto aktivite sa podarilo uskutočniť 
vyše 40 odberov a tým správnym spôsobom podporiť #ErasmusDays 2019. Webstránka 
školy.  

 
 

Partizánske 

27. Edukácia@Internet, Víťazná 67, Partizánske 
 

Organizácia Edukácia@Internet pripravila v 
Partizánskom podujatie na námestí s 
účastníkmi programov Erasmus+ a Európsky 
zbor solidarity. Návštevníci sa mali možnosť 
dozvedieť všetko, čo ich zaujímalo o zapojení 
sa do programu priamo od pracovníkov 

organizácie, ktorá je aktívnym realizátorom projektov. Počas #ErasmusDays tak infostánok ponúkol 
mladým ľuďom nielen informácie o zapojení sa študentov a škôl do programu, ale aj o možnosti 
zúčastniť sa dobrovoľníctva v zahraničí. Webstránka organizácie a podujatia. 
 
 

Poprad 

28. Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad 
 

Na gymnáziu v Poprade boli v rámci 
#ErasmusDays odprezentované možnosti 
programu Erasmus+, uskutočnili sa diskusie s 
bývalými účastníkmi projektov a zároveň aj 
špeciálny, pre nich určený workshop, ktorý bol 

zameraný na efektívne šírenie skúseností z programu. Cieľom podujatia 
bolo sprostredkovať zážitky a skúsenosti novým záujemcom z rád študentov aj pedagógov. 
 Webstránka školy. 

https://gabna.edupage.org/
https://sousno.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMTktMTA%3D
https://sousno.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMTktMTA%3D
https://ikso.net/sk/
https://www.facebook.com/events/475648529658765/?active_tab=about
https://gpuk.edupage.org/news/?wid=news_Paginator_2&offset_news_Paginator_2=90


 
 

Prievidza 

29. Piaristická škola F. Hanáka, Andreja Hlinku 44, Prievidza 
 

Originálnym spôsobom sa do #ErasmusDays pridala aj  Piaristická škola 
v Prievidzi. Zorganizovala aktivitu, počas ktorej sprístupnila žiakom, 
učiteľom aj verejnosti jeden zo svojich výstupov 
projektu Erasmus+ - mestskú ralley. Mestská 
ralley je inovatívna učebná pomôcka 
(inšpirovaná geokeškami typu Wherigo), vďaka 
ktorej môžu jej používatelia spoznávať krásy 
a zaujímavosti okolia či kultúrneho dedičstva 

daného miesta. Týmto spôsobom sa zviditeľnil pozitívny prínos programu 
Erasmus+aj medzi ďalšími záujemcami. Z aktivity bolo pripravené aj video, ktoré nájdete na webstránke 
školy. 
 

 

30. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
 

Počas prezentácie s názvom „Aj ty môžeš 
pracovať a študovať pomocou programu 
Erasmus+“ prezentovali učitelia a pedagógovia, 
ktorí sa zúčastnili mesačnej pracovnej stáže 
v Španielsku, svoje zážitky a skúsenosti. Po 
prezentácii nasledovala diskusia, počas ktorej sa 

učitelia, žiaci aj rodičia mohli pýtať otázky, ktoré ich zaujímali.  Škola sa zároveň zapojila aj do aktivity 
„Zelený Erasmus+“ a žiaci tak v rámci #ErasmusDays  vyčistili okolie školy, blízky park a koryto rieky. 
Webstránka školy. 
 
 

Sliač 

31. Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač 
 

Žiaci 8. a 9. ročníka zo ZŠ v Sliači predstavili 

formou prezentácií mladším žiakom (5. - 7. 

ročníka) ciele  projektov Erasmus+. Podelili sa s 

nimi o svoje skúsenosti z realizácie 

minuloročných projektových stretnutí v 

projekte WATER  na Slovensku a v zahraničí (v 

Poľsku, Česku a Francúzsku). Zároveň žiakom predstavili hlavné ciele nových pripravovaných projektov 

Erasmus+ a aký prínos by pre nich mohla mať účasť v programe. Súčasťou aktivít #ErasmusDays  bolo 

aj hlasovanie o logá nových projektov, ktoré boli následne vystavené na nástenkách v škole. 

Webstránka školy. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9dPkH7UVAU
https://www.piaristi-pd.sk/2019/10/23/erasmus-days/
https://www.piaristi-pd.sk/2019/10/23/erasmus-days/
http://www.kalina.sk/hlavna-stranka/aktuality/erasmusdays-2019.html?page_id=15642
https://zssliac.edupage.org/news/?wid=news_Paginator_1&offset_news_Paginator_1=100


 
 

 

Snina 

32. Gymnázium, Študentská 4, Snina 
 

Počas #ErasmusDays bol na námestí v centre mesta Snina umiestnený 

infostánok, ktorý pripravili učitelia a žiaci 

gymnázia v Snine. Počas celého dňa žiakom, 

rodičom aj verejnosti predstavovali projekty 

programu Erasmus+, ktorých sa škola 

zúčastnila. Zapojenie do projektov priblížili 

nielen vyučujúci, ale svoje skúsenosti a zážitky 

z mobilít porozprávali aj žiaci. Ako sprievodný program si gymnázium 

pripravilo množstvo vedomostných a zábavných kvízov či nástenky s fotografiami, ktoré priblížili zážitky 

žiakov školy. Webstránka školy. 
 

 

Stará Ľubovňa 

33. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3, Stará Ľubovňa 
 

V Starej Ľubovni sa aktivity v rámci 

#ErasmusDays spojili aj s  oslavou Európskeho 

dňa jazykov 2019. Prezentácia výsledkov 

projektov prostredníctvom fotografií a videí z 

mobilít bola spojená s diskusiou s účastníkmi. V 

rámci workshopu „We are addicted to 

Erasmus+“ žiaci tretích ročníkov prezentovali mladším študentom svoje skúsenosti a zážitky z mobilít v 

zahraničných školách a predstavili možnosti a výhody, ktoré účasť v programe Erasmus+ ponúka. 

Zahraničné skúsenosti bolo možné vnímať aj prostredníctvom fotografií, počas voľnej diskusie 

s účastníkmi, alebo predstavenia tradičných pamiatok a jedál známych európskych krajín. Webstránka 

školy. 

 

  

Svidník 

34. Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 24, Svidník  

„Erasmus+ life“ bola celodenná aktivita pre žiakov, 
rodičov a verejnosť, ktorú pripravila škola vo Svidníku. 
V priestoroch SPŠ sa konala výstava výsledkov prác žiakov 
zrealizovaných počas Erasmus+ projektov školy a taktiež 
sa uskutočnili prezentácie žiakov z mobilít, počas ktorých 
získali cenné skúsenosti a vedomosti.  Program bol 
obohatený aj o premietanie krátkych filmov a správ, ktoré natočili žiaci počas 
projektu Erasmus+ „Filmmaking journey: From scratch to screen“. Webstránka školy. 
 

http://www.gymsnina.sk/uvod.html
https://www.cgsm.sk/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMTktMTA%3D
https://www.cgsm.sk/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMTktMTA%3D
https://www.spssvidnik.sk/sk/aktuality/?pg=3


 

Trenčín 

35. Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 

Trenčín 
 

V Trenčíne sa stredná odborná škola zapojila do 
#ErasmusDays prostredníctvom trojdňovej verejnej fotografickej výstavy. 
Výstava pozostávala z fotografií z mobilít, ktorých sa zúčastnila škola a jej 
žiaci a pedagógovia. Sprievodným programom boli kvízy pre žiakov iných 
základných a stredných škôl vo vestibule školy. Webstránka školy. 

 

Trnava 
 

36. Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 30, Trnava 
 

Na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave sa uskutočnilo spoločné stretnutie 
škôl . Účastníci projektov Erasmus+ z radov pedagógov pozvali na návštevu 
zástupcov Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a Gymnázia P. Jantauscha 
v Trnave, aby im mohli predstaviť vlastné skúsenosti s účasťou 
v programe. Priblížili im svoje zapojenie do zahraničných vzdelávacích 
kurzov, ako aj nové nápady a získané inšpirácie na aktivity, ktoré by chceli 
do vyučovania zaradiť. Webstránka školy.  
 

 

37. Trnavská regionálna komora SOPK, Trhová 2, Trnava 
 

V Trnave sa rovnako zorganizovalo stretnutie podnikateliek Trnavského 
kraja s cieľom koordinácie záujmov podnikateľskej sféry. Toto stretnutie 
zorganizovala Trnavská pobočka Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory a dôležitým cieľom stretnutia bolo podeliť sa s predstaviteľkami 
podnikateľskej sféry o nadobudnuté skúsenosti získané počas realizácie 
medzinárodného projektu FlexTour v rámci programu Erasmus+. 
Webstránka komory. 
 

 

Vranov nad Topľou 

38. Cirkevná spojená škola, Školská 45, Vranov nad Topľou 
 

V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa počas 
#ErasmusDays uskutočnila zaujímavá beseda o možnostiach programu 
Erasmus+ a realizovaných projektoch KA1 a KA2, ktorú zorganizovala 
Cirkevná spojená škola. Besedy sa zúčastnilo vyše 60 žiakov s učiteľmi 
z troch rôznych škôl a vystúpili v nej učitelia a žiaci, ktorí boli a neustále aj 
sú aktívne zapojení do rôznych aktivít programu Erasmus+. Beseda bola 
obohatená výstavou fotografií z realizovaných aktivít v zahraničí. Spoločne 
tak pripravili zaujímavé dopoludnie plné podrobných informácii o vzniku, 
vývoji aj budúcom smerovaní tohto grantového programu EÚ. Webstránka 
školy. 

 

 

http://www.sostn.sk/aktuality/erasmus-opendays.html?page_id=9391
https://gymholl.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMTktMTE%3D
http://tt.sopk.sk/
http://www.css-vranov.sk/2019/10/11/css-na-besede-v-ramci-iniciativy-erasmusdays/
http://www.css-vranov.sk/2019/10/11/css-na-besede-v-ramci-iniciativy-erasmusdays/


 

Zvolen 

39. Základná škola, Hrnčiarska 1, Zvolen 
 

ZŠ vo Zvolene sa podarilo zorganizovať jednu z najväčších aktivít #ErasmusDays 
na Slovensku. Podujatia s názvom „ErasmusDays alebo 20 rokov projektov 
na Základnej škole Hrnčiarska vo Zvolene“ 
sa zúčastnilo vyše 350 žiakov, 35 
pedagógov, ale aj zástupca MsÚ vo Zvolene. 
Škola prezentovala úspechy a výsledky 
svojich minulých projektov v programe 
Erasmus+ a v rámci aktuálne bežiaceho 
projektu „Healthy Europe“ sa žiaci zúčastnili 

bežeckých pretekov – 20 okruhov za každý rok zapojenia v programe Erasmus+. Program 
obohatili výstava, zaujímavé workshopy a prezentácie. Webstránka školy. 
 

 

40. Gymnázium Ľudovíta Štúra, Horská 3, Zvolen 
 

Žiaci gymnázia vo Zvolene navštívili v rámci #ErasmusDays 3 základné 
školy v meste, na ktorých sa pomocou krátkeho workshopu snažili 
predstaviť mladším žiakom program Erasmus+, jeho možnosti a výhody, 
ktoré ponúka zapojenie sa do projektových aktivít. Rovnako sa podelili 
o osobné skúsenosti z projektov, ktoré realizovalo gymnázium, 
a v diskusii zodpovedali zvedavé otázky. Gymnazisti na záver so žiakmi 
základných škôl vytvárali tematické Erasmus+ plagáty. Webstránka školy. 
 

 

41. Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen 

Na SOŠ vo Zvolene podujatia #ErasmusDays 

prebiehali dva dni pod názvom „Think Green 

Go Green“. V prvý deň sa uskutočnil 

vedomostný kvíz Erasmus+ pre všetkých 

žiakov školy a následne sa na hodinách 

angličtiny diskutovalo o inováciách, ktoré 

chránia životné prostredie. Druhý deň sa škola zapojila do Zeleného Erasmu čistením svojho okolia, 

upratania školských priestorov a vyčistenia futbalového ihriska či údržby vonkajších kvetináčov. 

Webstránka školy.  
 

42. Združenie Slatinka, Andreja Sládkoviča 2, Zvolen 

Združenie počas #ErasmusDays zorganizovalo neformálne stretnutie a 
diskusiu o dobrovoľníctve so zahraničnými dobrovoľníkmi Kaťou a 
Glebom z Ruska a Pedrom z Portugalska, ktorí aktuálne „dobrovoľníčia“ 
vo Zvolene v Združení Slatinka.  Stretnutie sa uskutočnilo v poradenskom 
centre pre mladých KONEKT a návštevníci mali možnosť sa dozvedieť, 
prečo prišli títo mladí ľudia práve na Slovensko, ako sa im páči slovenská 
kultúra, čo sa zatiaľ naučili a či už vedia po slovensky. Zároveň účastníkom 
priblížili možnosti programu Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Webstránka podujatia. 
 
 

https://www.5zszv.edu.sk/
https://gymzv.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMTktMTA%3D
https://www.sostzv.sk/dokumenty/clanky/2019_2020/erasmus_days.pdf
https://www.facebook.com/events/364849121069180/?active_tab=about


 
 

Žiar nad Hronom 

43. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad 

Hronom 
 

Absolventi odborných stáži v krajinách 
Európskej únie, študenti i učitelia zo SOŠ v Žiari 
nad Hronom, sa so svojimi spolužiakmi a 
kolegami v priestoroch školy podelili o svoje 
skúsenosti, zážitky ale i získané vedomosti z 
oblasti gastronómie, hotelierstva, služieb a 
cestovného ruchu, ktoré získali vďaka 
zapojeniu do projektov Erasmus+. V priestoroch školy a školskej reštaurácie 

boli pripravené prezentácie úspešných projektov formou nástenných a informačných tabúľ, prezentácií 
a krátkych videí. Prostredníctvom videohovoru sa škola taktiež spojila so žiakmi a pedagógmi školy, 
ktorí sa v tom čase nachádzali na mobilite v Španielsku a mohli sa tak priamo podeliť o svoje dojmy 
a skúsenosti s programom Erasmus+. Webstránka školy. 
 
 

Žilina 

44. Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina 
 

Gymnázium zo Žiliny spojilo aktivitu 
#ErasmusDays s Dňom otvorených dverí školy. 
Počas celého dňa bol v priestoroch školy 
umiestnený informačný stánok Erasmus+, 
ktorý poskytoval verejnosti informácie o 4 
aktuálne prebiehajúcich projektoch. Počas 
DOD študenti pripravili simuláciu zasadania 

OSN, ktoré bolo súčasťou aj jedného z projektov Erasmus+, a pedagógovia, ktorí absolvovali stáže 
alebo kurzy v zahraničí, pripravili otvorené hodiny pre verejnosť. Taktiež prebehlo premietanie 
dokumentov o výmenných pobytoch žiakov, výstava fotografií a súčasťou boli aj osobné svedectvá 
účastníkov mobilít, ktoré sprostredkovali skúsenosti a zážitky získané  počas mobilít Erasmus+ 
rodičom a ostatným žiakom. Webstránka školy. 
 
 

45. Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina 
 

Zahraniční študenti, ktorí aktuálne študovali 
na UNIZA, sa v rámci #ErasmusDays podelili o 
svoje skúsenosti a zážitky z Erasmu. Taktiež 
priblížili, aké je to ísť študovať do zahraničia, 
čo všetko to so sebou prináša a čo všetko sa 
študenti už na Slovensku naučili. Študenti 
následne predstavili krajiny, z ktorých 

pochádzajú, a priblížili ich kultúru. Cieľom podujatia bolo motivovať študentov zapojiť sa do programu 
Erasmus+ a poukázať na prínos, ktorý môže mať program pre štúdium aj profesijnú budúcnosť 
účastníkov. Webstránka školy.  
 

 

https://hotelovkazh.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxNSZzdWJwYWdlPTg%3D
http://gbza.eu/erasmusdays-2019-pocas-gbza-dod/
https://www.uniza.sk/

