
 
 

Európsky týždeň odborných zručností 2019 
 

Vážené dámy, vážení páni,  

dovoľujeme si vás informovať, že Európska komisia vyhlásila na základe veľmi úspešných 

predchádzajúcich troch ročníkov v poradí už štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných 

zručností, ktorý bude prebiehať v dňoch 14. – 18. októbra 2019. Cieľom tejto iniciatívy je 

zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) zameraného na získavanie 

kvalitných zručností a pracovných miest.  

Zahŕňa podujatia, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej, prípadne európskej 

úrovni v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ 

a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu, a to od 1. septembra do 31. decembra 

2019.  Viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie.   

Zapojenie sa do tejto iniciatívy predstavuje pre vašu organizáciu jedinečnú príležitosť, ako sa 

zviditeľniť, informovať nielen slovenskú, ale aj európsku verejnosť o svojich úspechoch.  Ak 

bude Vaša organizácia realizovať od 1. septembra do 31. decembra 2019 podujatie, ktoré 

spĺňa podmienky stanovené Európskou komisiou v Usmernení na zorganizovanie vlastného 

podujatia alebo aktivity, môžete vložiť informácie o svojom podujatí priamo na stránku 

Európskej komisie.  

Európske ocenenia 

Európska komisia v spolupráci s ďalšími inštitúciami organizuje aj v roku 2019 rôzne súťaže v 

rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2019. Ich zámerom je zviditeľniť jedinečné 

príklady a prax v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v dvoch kategóriách:  

1. Podniky a učiaci sa,  

2. Inovátori v OVP. 

Oficiálne výsledky súťaží vyhlási p. Marianne Thyssen, eurokomisárka pre zamestnanosť, 

sociálne záležitosti, zručnosti a pracovné mobility, na záverečnom európskom podujatí v 

Helsinkách 17. októbra 2019.  

Udelená cena: 

• Uznáva excelentnosť; 

• Zviditeľňuje a uznáva výbornú prácu; 

• Motivuje účastníkov, či už jednotlivcov alebo organizácie; 

• Umožňuje budovanie sietí a nových pracovných príležitostí; 

• Umožňuje víťazom stať sa ambasádormi vo svojom odbore; 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19926&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19926&langId=en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019


 
• Oslovuje občanov prostredníctvom online hlasovania. 

Radi by sme vás informovali aj o ďalších iniciatívach/súťažiach, ktoré sa realizujú v súvislosti 

s blížiacim sa Európskym týždňom odborných zručností 2019: 

Ceny európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie – termín: 20. jún 2019 

Tieto ocenenia od členov Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie (European Alliance for 

Apprenticeships) pre firmy a učňov sa zameriavajú na identifikovanie excelentných aktivít, 

ktoré prispievajú k podpore, kvalite, celkovému obrazu a mobilite učňov.  

Viac informácií nájdete na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAfAawards 

Odborná príprava na pracovisku – termín: 20. jún 2019 

Cieľom tejto iniciatívy  je zviditeľniť príklady dobrej praxe v kontinuálnom profesijnom 

rozvoji v mikro, malých a stredných podnikoch, ktoré sa realizujú v Európe, a tým spôsobom 

inšpirovať novú prax a politiky.   

Viac informácií nájdete na: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Training_at_work_award_2019 

Medzinárodné súťaže zručností 

Táto kategória uznáva výnimočný výkon európskeho učiaceho sa v počiatočnom odbornom 

vzdelávaní a príprave, ktorý dosahuje najvyššie body v medzinárodných súťažiach zručností 

na WorldSkills 2019 v Kazani. 

Viac informácií nájdete na: https://worldskills2019.com/en/  

Cena pre inovatívneho poskytovateľa OVP– termín: 20. jún 2019 

Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať poskytovateľa OVP, ktorý prispel k zvyšovaniu kvality 

OVP prostredníctvom inovatívnej praxe. Organizuje ju EK v spolupráci so skupinou expertov 

„Platforma európskych združení poskytovateľov OVP“. 

Viac informácií nájdete na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETprov2019 

Cena pre učiteľov a školiteľov odbornej prípravy– termín: 20. jún 2019 

Cieľom tohto ocenenia je identifikovať učiteľa alebo školiteľa odborného vzdelávania a 

prípravy, ktorý vynikol v zlepšovaní vzdelávacích skúseností OVP alebo prispel k inovatívnym 

prístupom k vzdelávaniu OVP. Toto ocenenie organizuje Európska komisia v spolupráci s 

Platformou európskych združení poskytovateľov OVP, ETUCE a Obessu. 

Viac informácií nájdete na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETteachers-trainers-

award 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAfAawards
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Training_at_work_award_2019
https://worldskills2019.com/en/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETprov2019
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETteachers-trainers-award
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETteachers-trainers-award


 
Cena pre výskumníkov v OVP – termín 20. jún 2019 

Toto ocenenie je určené mladým výskumným pracovníkom (do 35 rokov), skúseným 

výskumným pracovníkom a medzigeneračným tímom mladých a skúsených výskumných 

pracovníkov s vynikajúcim prínosom v oblasti výskumu diverzity a inklúzie. 

Viac informácií nájdete na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VET-Research-Award2019 

Ocenenie podnikania v školách – TES (JA Europe) termín 20. jún 2019 

Ocenenie TES (Podnikateľská škola) povzbudzuje odborné a akademické školy, aby kládli 

väčší dôraz na vyučovanie podnikateľských zručností ako spôsob, ako lepšie pripraviť 

mladých ľudí na pracovné miesta zajtrajška. 

Viac informácií nájdete na: http://www.jaeurope.org/education/initiatives/40-the-

entrepreneurial-school.html 

Informácie o ďalších súťažiach organizovaných na európskej úrovni sú uverejnené aj na 

našej národnej stránke iniciatívy www.erasmusplus.sk/vsw. Na tejto stránke budú 

začiatkom septembra 2018 uverejnené aj informácie o národnej súťaži, ktorú bude 

organizovať národná agentúra pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností 

2019.   

Veríme, že vás vyššie uvedené informácie zaujali a zapojíte sa svojimi aktivitami do súťaží 

a iniciatív Európskeho týždňa odborných zručností 2019.  

 

So srdečným pozdravom,    

 

Alexandra Junášková 

Riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |  

National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors 

SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu | 

SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation 

SK-811 04 Bratislava | Križkova 9 | T +421 2 20922201, -22 |  

alexandra.junaskova@saaic.sk   www.erasmusplus.sk | ec.europa.eu 
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