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Európsky týždeň odborných zručností 2022  

 

NÁRODNÁ SÚŤAŽ  

„Túlavá palica“ 
 

 

Hlavným cieľom národnej súťaže, ktorú organizuje SAAIC – Národná agentúra programu 

Erasmus+, je  poukázať na prínosy programu Erasmus+ v oblasti modernizácie 

a zatraktívnenia odborného vzdelávania a prípravy. 

V roku 2022 SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu organizuje nasledovnú súťaž: 

  

Súťaž: „Túlavá palica“ 
 

Kto sa môže zapojiť 

Je určená len pre organizácie, ktoré realizovali, resp. realizujú, projekty v programe 

Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a  prípravy. 

 

Téma 

Téma 6. ročníka súťaže je zameraná na ochranu životného prostredia a „zelené zručnosti“, ktoré 

prispievajú k ochrane životného prostredia v súlade s Európskou zelenou dohodou.  

 

Pravidlá 

• Organizácie, ktoré realizovali, resp. realizujú, projekty v programe Erasmus+ v sektore 

odborného vzdelávania a  prípravy vytvoria videopríbeh, ktorý predstaví, ako v rámci 

realizácie projektu/-ov Erasmus+ uchopili tému ochrany životného prostredia.  



  

 

 

 

 

Kontakt:  

 

E- mail: martina.wimmerova@saaic.sk — T: +421 2 20922201— www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/etoz 
EK: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en 

 

• Spoločným menovateľom videí bude „putovná palica“, ktorá symbolizuje nielen 

putovanie tovarišov po Európe, ale aj ekologický spôsob dopravy. Túlavú palicu si 

musia žiaci vyrobiť sami. Inšpiráciu, ako môže vyzerať túlavá palica, je v prílohe 

podmienok národnej súťaže.  

• Jedna organizácia/škola môže prihlásiť do súťaže viac videopríbehov. 

• Videopríbeh musí byť uverejnený na webovej stránkach súťažiaceho, alebo na inej 

stránke verejne dostupnej (napr. youtube), v závislosti od zvoleného formátu. 

• Videopríbeh musí byť jasne označený logom Erasmus+ a číslom projektu/-tov  

v programe Erasmus+.    

 

UPOZORNENIE: Do hlasovania budú zaradené len tie príspevky, ktoré splnia všetky 

uvedené kritériá a technické požiadavky. Národná agentúra ocení tri videopríbehy na základe 

externého hodnotenia. 

 

Technické požiadavky: 

• Videopríbeh musí byť v niektorom z formátov Windows media player, BS Player, VLC 

Player a i.) 

• Maximálna dĺžka videa: 5 minút 

 

Termíny: 

• Videopríbehy môžu organizácie zasielať od 07. 03. 2022 do 31. 10. 2022. 

• Hodnotenie internými hodnotiteľmi bude prebiehať od 01. 11. 2022 – 20. 11. 2022. 

• Národná agentúra vyhlási výhercov súťaže 01. 12. 2022. 

 

Ako na to (postup): 

1. Pripravte svoj súťažný príspevok v spolupráci so svojimi žiakmi. 

2. Zašlite nám váš videopríbeh vyplnením formuláru na stránke: 

https://www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/etoz/narodna-sutaz/  

3. Národná agentúra zverejní každý súťažný príspevok na svojich sociálnych sieťach. 

4. Experti vyhodnotia najinšpiratívnejšie príspevky. 

 

https://www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/etoz/narodna-sutaz/
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Ceny: 

1. miesto: Výlet víťazného tímu do Bruselu 

3 dňový výlet pre 5 osôb do Bruselu (letenky, ubytovanie s polpenziu hradí Národná agentúra) 

spojený s informačno-študijnou návštevou inštitúcií Európskej únie. Výlet sa uskutoční v 

spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a bude zrealizovaný v prvej polovici 

roka 2023. Po inštitúciách EÚ Vás bude sprevádzať zamestnanec zastúpenia. 

2. a 3. miesto: Poukaz na cestovanie vlakom po Európe 

 

Cestovné lístky pre 5 osôb za 2. i za 3. miesto. Desať dňový cestovný lístok v 2. triede, 

platný počas dvoch mesiacov (FLEXI) na túlanie sa po celej Európe. 

 

 


