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Súťaž o najzaujímavejšie podujatie, 

organizované k ETOZ 2020 na Slovensku 

 
Cieľom tejto súťaže je 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.  

 

Ak plánujete organizovať na Slovensku v období od 1. marca do 31. decembra 2020 podujatie/aktivitu 

pod hlavičkou Európskeho týždňa odborných zručností, môžete sa s ním prihlásiť i do tejto súťaže. 

Národná agentúra vyhodnotí a ocení podľa vopred stanovených hodnotiacich kritérií 3 

najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku.  

  

 

Kto sa môže zapojiť 
Je určená len pre organizácie, ktoré realizovali, resp. realizujú projekty v programe Erasmus+ v 

sektore odborného vzdelávania a prípravy. 

 

Pravidlá: 
• Podujatie musí vychádzať z Usmernenia Európskej komisie pre zorganizovanie vlastného 

podujatia k Európskemu týždňu odborných zručností 2020 a musí byť zaregistrované na 

stránke Európskej komisie. 

• Predstavuje osobitné úsilie nad rámec bežnej činnosti organizácie a jednoznačne podporuje 

odborné vzdelávanie a prípravu a zlepšuje jeho imidž, príťažlivosť a kvalitu. 

• Podujatie jednoznačne propaguje program Erasmus+ a jeho význam v odbornom vzdelávaní 

a príprave a zviditeľňuje program Erasmus+ použitím jeho oficiálneho loga, ako aj loga 

Európskeho týždňa odborných zručností 2020. 

• Zapája rôzne zainteresované strany a ak je to možné, poskytuje informácie o dosiahnutých 

pozitívnych výsledkoch v odbornom vzdelávaní a príprave. 

 

https://www.erasmusplus.sk/vsw/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/partners_en
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Technické požiadavky: 
• Správa o podujatí musí obsahovať doplňujúcu podpornú dokumentáciu (napr. fotografie, 

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

Erasmus+. 

 

Termíny: 
• Vaše príspevky môžete zasielať do 31. 12. 2020. 

• Súťaž vyhodnotí národná agentúra v termíne od 01. 01. 2021 do 22. 01. 2021. 

• Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach dňa 29. 01. 2021. 

 

Ako na to (postup): 
1. Pripravte a zrealizujte svoje podujatie v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 

a zaregistrujte ho na stránkach Európskej komisie.  

2. Po zrealizovaní podujatia pošlite Správu o jej realizácii, vrátane podpornej dokumentácie, do 

národnej agentúry cez nasledujúci formulár: Formulár súťaže  

3. Na základe predložených správ národná agentúra vyhodnotí a ocení podľa vopred 

stanovených hodnotiacich kritérií 3 najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku.  

 

Hodnotiace kritériá:  

Za každé hodnotiace kritérium je možné prideliť maximálne 5 bodov. Hodnotiaca komisia sa bude 

skladať zo zástupcov vyhlasovateľa, t. j. národnej agentúry. 

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

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

3. OVP pre všetkých: 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 a pod.).  

4. Prínos podujatia pre všetkých zapojených aktérov. 

5. Rôznorodosť: Musia byť viditeľné aktivity, podporujúce odborné vzdelávanie a prípravu, napr. 

Dni otvorených dverí, výstavy, súťaže, čiže nie iba propagácia programu Erasmus+ a týždňa 

odborných zručností ako takého.  

 

https://www.erasmusplus.sk/vsw/
https://www.surveymonkey.com/r/FQC5L2B
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UPOZORNENIA:  

Ak jedna inštitúcia organizuje viac podujatí venovaných Európskemu týždňu odborných zručností 2020, 

podá len jednu správu do súťaže, ktorá bude zahrňovať všetky dané podujatia.  

 

Do hodnotenia budú zaradené len tie príspevky, ktoré splnia všetky uvedené kritériá a technické 

požiadavky. 

 

 

https://www.erasmusplus.sk/vsw/

