
 

  
 

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu 

vyhlasuje  

súťaže v rámci 

Európskeho týždňa odborných zručností 2019 
 

14. – 18. október 2019 
 

 
Čo je Európsky týždeň odborných zručností? 
 
Je to iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej cieľom je 
zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu organizovaním rôznych podujatí 
zameraných na podporu a rozvoj odborných zručností a zamestnanosti. Viac 
informácií nájdete na stránke Európskej komisie alebo národnej stránke 
iniciatívy.  
 

Tohtoročný týždeň odborných zručností poskytuje jedinečnú príležitosť pre 
poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie občianskej 
spoločnosti, verejné orgány a širšiu verejnosť, aby sa spojili a oslavovali odborné 
vzdelávanie a prípravu (OVP) ako inteligentnú voľbu, ktorá vedie k excelentnosti 
vo vzdelávaní. Tohtoročnou témou je „OVP pre VŠETKÝCH – zručnosti pre život“, 
preto sa bude venovať osobitná pozornosť vzdelávaniu dospelých a inklúzii. 

 

Čo je cieľom súťaží organizovaných  na Slovensku? 
 
Hlavným cieľom je podporiť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu 
a motivovať slovenské organizácie, aby sa zapojili do aktivít Európskeho týždňa 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
http://www.erasmusplus.sk/vsw
http://www.erasmusplus.sk/vsw


 
odborných zručností. V roku 2019 organizuje SAAIC – Národná agentúra 
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu súťaž v 3 kategóriách:  
 

1. kategória: Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny 

počas mobility Erasmus+ v zahraničí 

 

2. kategória: Kronika mobility/programu Erasmus+ v zahraničí 

 
3. kategória: Súťaž o najzaujímavejšie podujatie, organizované 

k Európskemu týždňu odborných zručností 2019 na Slovensku  
 

 
Špecifické ciele súťaží sú: 
 
 

➢ zviditeľniť, ako projekty Erasmus+ prispievajú k poznávaniu európskeho 

kultúrneho dedičstva prostredníctvom mobilít účastníkov,  
 

➢ zosumarizovať výsledky mobility/mobilít tvorivou formou vo forme kroniky, 
 

➢ motivovať slovenské organizácie, aby sa zapojili do Európskeho týždňa 

odborných zručností organizovaním rôznych podujatí na inštitucionálnej, 

miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni, ktoré zároveň 

propagujú program Erasmus+ a jeho význam pre OVP.  

 
 

Kto sa môže zapojiť do súťaží? 
 
Súťaže sú určené len pre organizácie, ktoré realizovali, resp. realizujú 
projekty v programe Erasmus+ v sektore pre odborné vzdelávanie a  prípravu.  
 

Ako sa zapojiť do súťaží? 
 
1. kategória: Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas 

mobility Erasmus+ v zahraničí 
 

Ak mali vaši žiaci či zamestnanci počas mobility v zahraničí možnosť spoznať 

kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny a máte o tom dostatok 

fotodokumentácie/videodokumentácie, vytvorte zo svojich skúseností 

ucelený zaujímavý fotopríbeh so stručným a vtipným sprievodným slovom 

k jednotlivým fotografiám/k videu. Môže ísť o príbeh z mobility vašich 

žiakov/zamestnancov v zahraničí, ako aj z mobility zahraničných 

žiakov/zamestnancov vo vašej organizácii. Do súťaže sa prihláste vyplnením 

formulára uverejneného na národnej stránke iniciatívy 



 
www.erasmusplus.sk/vsw, v sekcii „Akcie na Slovensku“, vstup je cez  „Vlož 

svoj fotopríbeh“. 

Národná agentúra ocení 3 elektronické fotopríbehy/videopríbehy na základe 

verejného hlasovania prostredníctvom sociálnej siete. 

 
 

2. kategória: Kronika mobility/programu Erasmus+ v zahraničí 
 

Kronika má originálnym a neopakovateľným spôsobom priblížiť nielen školu 

a program Erasmus+, ale hlavne samotné odborné vzdelávanie a prípravu 

u žiakov, resp. účastníkov projektu. Táto kronika má byť spoločným dielom 

žiakov, ktorí sa zúčastnili mobility,  do ktorej vlepujú, píšu, tvorivým 

spôsobom vyjadrujú svoje poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas mobility 

a vytvárajú svoje vlastné projektové výsledky aj na základe denníkov – 

kronika môže obsahovať informácie o praxi, o individuálnom pohľade na ňu 

a pod. Kronika by mala byť „pamäťou“ projektu a inšpiráciou pre ďalšie 

generácie žiakov/študentov. 

Na základe predložených súťažných prihlášok nezávislá odborná komisia 

vyhodnotí a ocení podľa vopred stanovených hodnotiacich kritérií 3 

najzaujímavejšie úspešné kroniky.  

 
3. kategória: Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k 

Európskemu týždňu odborných zručností 2019 na Slovensku 
 

Ak plánujete organizovať na Slovensku v období od 1. septembra do 31. 

decembra 2019 podujatie/aktivitu pod hlavičkou Európskeho týždňa 

odborných zručností, môžete vložiť základné údaje o svojej plánovanej akcii 

do formulára prístupného na národnej stránke iniciatívy 

www.erasmusplus.sk/vsw, v sekcii „Akcie na Slovensku“, cez text „Vlož svoju 

aktivitu“. Informácia o Vašej akcii sa zverejní na webovej stránke až po jej 

kontrole a odsúhlasení národnou agentúrou. 

Po ukončení akcie pošlite správu o jej realizácii (formulár správy je tiež 

prístupný na www.erasmusplus.sk/vsw), vrátane podpornej dokumentácie, 

do národnej agentúry e-mailom na adresu peter.kolesik@saaic.sk. Na základe 

predložených správ národná agentúra vyhodnotí a ocení podľa vopred 

stanovených hodnotiacich kritérií 3 najzaujímavejšie aktivity organizované 

na Slovensku.  

 

 

 

 

http://www.erasmusplus.sk/vsw
http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4
http://www.erasmusplus.sk/vsw
http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4
https://www.erasmusplus.sk/vsw/doc/2019/Sprava.docx
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Aké sú kritériá pre prihlásenie sa do súťaží?  
 
1. kategória: Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas 

mobility Erasmus+ v zahraničí 
 

➢ Obsah elektronického fotopríbehu/videopríbehu sa jednoznačne týka 

spoznávania kultúrneho dedičstva krajiny zahraničnej mobility. 

➢ Fotopríbeh predstavuje sériu „dokumentárnych“ fotografií alebo videí, 

ktorý zachytáva skutočné a autentické momenty z mobilít a predstavuje 

ucelený príbeh. Ide o vhodnú kombináciu videoprezentácie vytvorenej 

z fotografií a/alebo videí a sprievodných textov. 

➢ Jedna organizácia/škola môže vytvoriť a prihlásiť do súťaže aj viac 

elektronických fotopríbehov/videopríbehov v prípade, ak organizovala 

viac mobilitných turnusov. Za každý turnus je možné vytvoriť osobitný 

fotopríbeh/videopríbeh, prípadne môže vytvoriť 1 fotoalbum/ 

videoalbum za viac turnusov. Fotopríbehy/videopríbehy môžu zahŕňať aj 

fotodokumentáciu z mobility zahraničných účastníkov na Slovensku (ak je 

to relevantné).  

 

Technické požiadavky/spôsob realizácie fotopríbehu: 
 

➢ Každý fotopríbeh/videopríbeh má svoj vlastný, výstižný názov. 

➢ V úvode fotopríbehu/videopríbehu je uvedená téma príbehu, t. j. stručné 

zhrnutie toho, o čo vlastne ide.  

➢ Formát fotopríbehu/videopríbehu môže byť rôzny, napr. web stránka, 

slideshow, video (rôzne formáty však musia byť prehrávateľné v každom 

bežne používanom známom videoprehliadači, napr. Windows media 

player, BS Player, VLC Player a i.). 

➢ Fotopríbeh musí obsahovať minimálne 5, maximálne 20 fotografií. 

➢ Dĺžka textu nesmie presiahnuť celkovo 1200 znakov, vrátane medzier. 

➢ Dĺžka (trvanie) slideshow (videa) nesmie presiahnuť 7 minút. 

➢ Ku každej fotografii je text priradený tak, aby vznikol ucelený príbeh (platí 

pre web stránku a slideshow i video). V prípade videa je povolené 

sprievodné hovorené slovo. Pre všetky príspevky je možná aj sprievodná 

hudba.  

➢ Fotopríbeh/videopríbeh musí byť uverejnený na web stránkach 

súťažiaceho alebo na inej stránke verejne dostupnej (napr. youtube), 

v závislosti od zvoleného formátu. 

➢ Fotopríbeh musí byť jasne označený logom Erasmus+ a číslom 

projektu/-tov  v programe Erasmus+.    

 
O najlepších fotopríbehoch/videopríbehoch rozhodne verejnosť 
prostredníctvom verejného hlasovania na sociálnych sieťach. Do verejného 



 
hlasovania budú zaradené len tie príspevky, ktoré splnia všetky 
uvedené kritériá a technické požiadavky.  

            

 

2. kategória: Kronika mobility/programu Erasmus+ v zahraničí 
 

➢ Kronika musí mať jedinečný, neopakovateľný charakter. 

➢ Musia v nej byť zachytené i postrehy z denníkov študentov, ktorí sa 

zúčastnili mobility v rámci programu Erasmus+, tzn. ako praxovali, čo 

nového sa naučili a ako im to pomohlo  v ich ďalšom rozvoji. 

➢ Musí obsahovať minimálne 10 strán. Môže obsahovať fotky, kresby a i. 

Fantázii a originalite sa medze nekladú. 

➢ Môže i nemusí byť písaná nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. 

 

Hodnotiace kritériá: Vyššie uvedené kritériá sú zároveň hodnotiacimi 

kritériami. Za každé hodnotiace kritérium je možné prideliť maximálne 5 

bodov. Hodnotiaca komisia sa bude skladať zo zástupcov vyhlasovateľa 

a zástupcu osloveného externého partnera.  

 
3. kategória: Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované  k 

Európskemu týždňu odborných zručností 2019 na Slovensku 
 

Podujatie: 

➢ musí vychádzať z Usmernenia Európskej komisie pre zorganizovanie 

vlastného podujatia alebo aktivity; 

➢ jednoznačne podporuje odborné vzdelávanie a prípravu; 

➢ zlepšuje imidž, príťažlivosť a kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

a zapája rôzne zainteresované strany; 

➢ ak je to možné, poskytuje informácie o dosiahnutých pozitívnych 

výsledkoch v odbornom vzdelávaní a príprave; 

➢ predstavuje osobitné úsilie nad rámec bežnej činnosti organizácie; 

➢ musí byť zaregistrované aj na stránke Európskej komisie; 

➢ použilo logo iniciatívy na jej zviditeľnenie; 

➢ jednoznačne propaguje program Erasmus+ a jeho význam 

v odbornom vzdelávaní a príprave a zviditeľňuje program 

Erasmus+ použitím jeho oficiálneho loga.  
 

Upozornenia:  

➢ Podujatia a aktivity, ktoré nesplnia všetky vyššie uvedené kritériá, 

nebudú zaradené do kvalitatívneho hodnotenia.  
 

➢ Podmienkou pre zaradenie podujatia do procesu hodnotenia je správa o 

jeho realizácii, ktorú je potrebné zaslať národnej agentúre e-mailom na 

peter.kolesik@saaic.sk najneskôr do 30. 12. 2019. Správa musí 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1125
https://www.erasmusplus.sk/vsw/doc/2019/Sprava.docx
https://www.erasmusplus.sk/vsw/doc/2019/Sprava.docx
mailto:peter.kolesik@saaic.sk


 
obsahovať doplňujúcu podpornú dokumentáciu (napr. fotografie, video 

atď.) preukazujúcu, že počas podujatia bolo použité logo iniciatívy a logo 

programu Erasmus+. Národná agentúra nebude akceptovať správy, 

ktoré nebudú vypracované na predpísanom formulári.  
 

➢ Ak jedna inštitúcia organizuje viac podujatí venovaných Európskemu 

týždňu odborných zručností 2019, podá len jednu prihlášku do súťaže 

zahrňujúcu všetky dané podujatia.  

 

Hodnotiace kritériá:  

1. Relevantnosť (k Usmerneniu EK, OVP, programu Erasmus+).  

2. Kreativita/originalita (zaujímavé a rôznorodé aktivity). 

3. Zapojené skupiny/organizácie (ich počet a rôznorodosť: učitelia, žiaci, 

rodičia, podniky, profesijné zväzy atď.;  môže ísť napr. o spoluprácu škôl 

s podnikmi, zapojenie osôb s rozhodujúcimi právomocami atď.).  

4. Prínos podujatia pre všetkých zapojených aktérov. 

5. Musia byť viditeľné aktivity, podporujúce odborné vzdelávanie 

a prípravu, napr. Dni otvorených dverí, nie iba propagácia programu 

Erasmus+ a týždňa odborných zručností ako takého. 
 

Za každé hodnotiace kritérium je možné prideliť maximálne 5 bodov. 
Hodnotiaca komisia sa bude skladať zo zástupcov vyhlasovateľa, t. j. národnej 
agentúry. 

Aký je časový harmonogram súťaže? 
 
➢ 2. 9. 2019:  

- vyhlásenie súťaže 

- začiatok podávania/zasielania súťažných príspevkov   
 

➢ do 15.  11. 2019: 

- prihlasovanie elektronického fotopríbehu (1. súťažná kategória) do 

súťaže prostredníctvom formulára dostupného na národnej stránke 

iniciatívy   
 

➢ 20. 11. – 30. 12. 2019: 

- verejné hlasovanie o najlepší fotopríbeh (1. súťažná kategória) 

prostredníctvom národnej stránky iniciatívy 
 

➢ do 15. 12. 2019: 

- prihlasovanie úspešných projektov Erasmus+ (2. súťažná kategória) 

cez národnú stránku iniciatívy 

- prihlasovanie zaujímavých podujatí do súťaže (3. súťažná kategória), t. 

j. vkladanie informácií o plánovaných podujatiach na národnú stránku 

iniciatívy  

http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4
http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4
http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4
http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4
http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4
http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4


 
 

 

➢ 30. 12. 2018:  

- zaslanie vyhodnotenia/správy o zrealizovaných podujatiach (3. 

súťažná kategória) doplnenej o fotodokumentáciu, videá atď., do 

národnej agentúry e-mailom sutaz@saaic.sk     
 

➢ 2. – 30.  1. 2019:  

- Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov  

 
 

➢ 31. 1. 2019:  

- vyhlásenie výsledkov súťaží a ich zverejnenie na národnej stránke 

iniciatívy 
 

➢ od februára 2019:  

- šírenie a zviditeľnenie ocenených súťažných príspevkov národnou 

agentúrou rôznymi formami a metódami 

 
 

Ako budú víťazné súťažné návrhy ocenené? 
 
V každej súťažnej kategórii budú ocenené 3 najkvalitnejšie súťažné návrhy 
nasledovne:  
 
1. miesto – 350 EUR,  
2. miesto – 300 EUR,  
3. miesto – 250 EUR.  
 
Ich   zoznam bude uverejnený na národnej stránke iniciatívy.   
 

UPOZORNENIA:  

➢ Iniciatíva Európsky týždeň odborných zručností 2019 je celoeurópskym 

podujatím, avšak súťaže, ktoré vyhlásila SAAIC – Národná agentúra 

programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, sa konajú len 

na Slovensku a sú určené len pre slovenských realizátorov projektov 

v programe Erasmus+.  

 

➢ Výsledky súťaží budú zverejnené len na webovej stránke iniciatívy, 

súťažiacim nebudú zaslané písomnou formou, s výnimkou víťazných 

organizácií, ktoré budú o výsledku informované aj e-mailom. 

 

Autorské práva:  
 

mailto:sutaz@saaic.sk
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Súťažiaci musí mať plné autorské práva k zaslaným materiálom alebo jeho práva 
na autorstvo nemôžu byť ničím spochybniteľné. V prípade, že sa na fotografii 
nachádzajú ďalšie osoby, súťažiaci zodpovedá za to, že tieto osoby súhlasia s jej 
zverejnením. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnenie 
fotografie, ku ktorej súťažiaci nemá autorské práva. V prípade porušenia práv 
tretích strán/osôb preberá plnú právnu zodpovednosť súťažiaci. 
 

Fotografia nesmie poškodzovať dobré meno žiadneho jednotlivca/organizácie, 
hanobiť rasu, národ, vierovyznanie, vzbudzovať morálne pohoršenie, propagovať 
násilie, prezentovať vulgarizmy, nesmie byť v rozpore s platnými zákonmi 
Slovenskej republiky, nesmie byť urážlivá. 
 

Odoslaním súťažného príspevku súťažiaci prenecháva vyhlasovateľovi plné právo 
(licenciu) použiť fotografiu/súťažný príspevok pre svoje marketingové alebo iné 
účely. Túto licenciu poskytuje súťažiaci ako nevýhradnú, bezodplatnú, pre celý 
svet a časovo neobmedzenú. 

 


