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Úvod
Obsahové a technické komentáre k žiadostiam boli vypracované ako podporný materiál, ktorý sa 
vzťahuje na akcie manažované slovenskou Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a 
športu. 

V každej fáze prípravy projektu Národná agentúra Erasmus+ odporúča žiadateľom využiť 
možnosť konzultácií s projektovým manažérom akcie alebo zamestnancom zodpovedným za IT 
nástroje a technickú podporu. Telefonické a emailové spojenie je uvedené na webovej stránke 
www.iuventa.sk v sekcii  Kontakty -  Odbor medzinárodnej spolupráce - Národná agentúra 
Erasmus+. V prípade, že ste projektový zámer konzultovali, túto skutočnosť nezabudnite uviesť v 
žiadosti.

Členenie komentárov je zhodné s formulárom žiadosti a poskytuje vysvetlenia jednotlivých polí, 
odporúčania a tipy. Vysvetlenia opisujú minimálnu požadovanú úroveň, zatiaľ čo odporúčania nie 
sú povinnou súčasťou žiadosti. V záujme kvalitatívneho vylepšenia projektu je vhodné odporúčania 
zapracovať. Tipy pozostávajú z námetov na zjednodušenie práce pri príprave žiadosti, ktoré boli 
zozbierané na základe skúseností žiadateľov. Ikona technického problému upozorňuje na 
základné chybové hlášky automaticky generované formulárom žiadosti pri vložení nesprávnych 
dát.

VYSVETLENIE ODPORÚČANIE

 TIP TECHNICKÝ PROBLÉM

    

http://www.iuventa.sk


Typy polí

Žiadatelia vypĺňajú iba polia zvýraznené červeným rámom. Polia s modrým okrajom sú 
nepovinné. Formulár žiadosti obsahuje tieto typové polia:

Výber z 
preddefinovaného 
zoznamu možností

Automatické polia
      (sivá výplň)

Pridanie riadku 

Vpísanie textu 

Pridanie prílohy 

Potvrdenie / podanie / tlač   



Komentáre k formuláru pre Akreditáciu dobrovoľníckych 
organizácií

Uistite sa, že ste si 
stiahli formulár pre 
správny rok.

Nako ľko n iektoré 
časti formulára budú 
zdieľané so zahra-
ničnými partnermi, 
odporúčame celú 
ž iadosť vyplniť v 
anglickom jazyku.

Vyberte slovenskú 
Národnú agentúru. V 
prípade, ak je žiadate-
ľom organizácia  z 
iných regiónov, vyberte 
f rancúzsku, po ľskú 
alebo slovinskú agen-
túru v zmysle pokynov.

Vložením kódu PIC, ktorý 
o rgan i zác ia z í ska la z 
portálu ECAS sa automa-
ticky vyplnia identifikačné 
údaje. 
Návod nájdete sem: http://
e r a s m u s p l u s . s k / d o c /
u c a s t n i c k y _ p o r t a l /
URF_Navod.pdf 

V prípade výberu možnosti 
“áno” bude akreditácia 
platná do konca programo-
vého obdobia, t.j. do roku 
2020. Je možné žiadať aj o 
ak red i t ác iu na k ra tš i e 
obdobie, ktoré je nutné 
upresniť po výbere možnosti 
“nie”.

http://erasmusplus.sk/doc/ucastnicky_portal/URF_Navod.pdf
http://erasmusplus.sk/doc/ucastnicky_portal/URF_Navod.pdf


U v e ď t e v z n i k , 
členskú štruktúru, 
hlavné aktivity a 
vaše cieľové skupiny. 
Táto časť bude zve-
rejnená v databáze.
Je vhodné uviesť aj 
misiu, víziu, stra-
tegické ciele a výz-
namné úspechy.

Pre projekty EDS 
uveďte skúsenosti 
organizačného tímu a  
zodpovednosť jednot-
livých členov.

Je výhodou uviesť aj 
profil a skúsenosti 
budúcich koordináto-
rov, supervízorov a 
mentorov.

Z a m e r a j t e s a n a 
činnosti priamo súvi-
siace s témami EDS. 
Buďte konkrétni.

Odporúčame uviesť aj 
ciele a trvanie minu-
lých aktivít, ich výstupy 
a identifikáciu donora.

V priebehu platnosti 
akreditácie je nutné 
plniť si oznamovacie 
p o v i n n o s t i v o č i 
Národnej agentúre 
(o.i. zmena štatutár-
neho zástupcu).

Kontaktná osoba môže byť 
totožná ako štatutárny zástupca. 
Odporúčame uviesť osobu, ktorá 
zastrešuje EDS projekty a bude 
zodpovedať za komunikáciu s 
akredítormi. Odporúčaná je tiež 
účasť na Akreditačnom školení 
realizovanom NA dvakrát ročne.



Vyberte typ akreditácie. Ak 
budete hosťovať dobrovoľníka a 
zároveň podávate projekt, je nutné 
označ iť polia koordinujúca aj 
hosťujúca organizácia. 

Manažment projektu v členení 
podľa úrovní: kompetenčná štruktúra 
žiadateľskej organizácie, spolupráca s 
partnermi, administrácia grantu, 
manažment kvality (napr. ISO, CAF 
certifikáty).

Táto časť má obsahovať konkrétne 
informácie o logistickom zabezpečení 
cesty z letiska na miesto konania 
projektu, popisuje pracovné pod-
mienky v HO, charakter ubytovania 
dobrovoľníkov, rozsah poskytovaných 
služieb, opatrenia na predídenie 
kr ízovým si tuáciám z h ľadiska 
bezpečnosti aktivít, asistenciu pri 
vys tavení pozývacích l i s tov a 
kontaktovaní ambasády pre udelenie 
víz, a inú podporu.
Za administráciu poistenia CIGNA je 
zodpovedná HO kliknutím na tento 
odkaz.

Je na zvážení organizátorov, akú 
interkultúrnu, integračnú a jazykovú 
prípravu poskytnú účastníkom 
vzhľadom na ich profil a skúsenosti s 
medzinárodnými aktivitami.

Je odporúčané vo väčšej miere 
podporiť integráciu dobrovoľníka po 
návrate z projektu a lepšie naplánovať 
šírenie a využitie výsledkov z projektu. 

https://www.cignahealthbenefits.com/Microsites/eacea/eacea-erasmus-enrollment
https://www.cignahealthbenefits.com/Microsites/eacea/eacea-erasmus-enrollment


Opíšte potreby cieľovej komunity a 
vymedzte jej geofrafické, ekono-
mické a sociálne podmienky. 

Uvedené sa posudzuje s ohľadom 
na prostredie projektu, ktoré má 
umožniť vytvorenie podmienok pre 
rozvoj účastníkov v téme projektu a 
zároveň mať jasnú pridanú hodnotu 
pre komunitu.

Opíšte konkrétne typové aktivity, 
ktoré bude dobrovoľník vykonávať 
počas EDS projektu, najmä z hľadiska 
nap lnen ia vzde lávac ích c ie ľov 
dobrovoľníka.

Pripravte v  úvodných 2-3 týždňoch 
konkrétny program/ časový harmo-
nogram pre dobrovoľníkov. Pomáha to 
ich lepšej integrácii do organizácie.

Opíšte PROFIL dobrovoľníkov 
EDS, ktorý by mal byť zostavený 
nediskriminačne (bez rozdielu 
súvisiaceho s etnickou skupinou, 
náboženstvom, sexuálnou orien-
táciou alebo politickým presved-
če n í m . Z á s a d a r o v n a k é h o 
zaobchádzania sa v projektoch 
Erasmus+ prejavuje aj dôrazom na 
zapojenie účastníkov s nedos-
tatkom príležitostí.

Táto časť je príbuzná pre koordinujúcu 
a hosťujúcu organizáciu. Opíšte 
pracovné podmienky v HO, charakter 
ubytovania dobrovoľníkov, rozsah 
poskytovaných služieb, opatrenia na 
predídenie krízovým situáciám z 
hľadiska bezpečnosti aktivít, asistenciu 
pri vystavení pozývacích listov a 
kontaktovaní ambasády pre udelenie 
víz, a inú podporu.



Pri hosťovaní viacerých dobrovoľ-
níkov odporúčame mať k dispozícii 
i viacerých mentorov, prípadne su-
pervízorov a naplánovať vzdelávací 
proces dobrovoľníka prostred-
níctvom mentorstva, supervízie a 
využívaním podporných nástrojov 
k Youthpass certifikátu. Je možné 
zúčastniť sa aj na podpornom 
školení pre mentorov v  EDS 
organizovaného Národnou agen-
túrou.

V rámci manažmentu rizík, ochrany a 
bezpečnosti odporúčame rozpracovať 
podporu motivácie dobrovoľníka, resp. 
riešenie straty motivácie či osobných 
konfliktov v  organizácii, ako aj dať 
väčší dôraz na kultúrnu a  sociálnu 
integráciu dobrovoľníka a na prepo-
jenie s  inými organizáciami. Podporiť 
sieťovanie hosťovaných dobrovoľníkov 
s  dobrovoľníkmi v  iných EDS organi-
záciách v regióne. 

Pri prvých projektoch EDS odpo-
rúčame využiť supervíziu niektorej 
z partnerských organizácií, ktorá je 
skúsená v  oblasti implementácie 
projektov EDS na Slovensku. 
V  projektovej ž iadosti bližš ie 
špecifikujte spôsob podpory 
a mentorstva dobrovoľníkov, najmä 
pokiaľ ide o  znevýhodnených 
mladých ľudí.

Okrem zostavenia profilu odpo-
rúčame detailnejšie popísať spolu-
prácu s partnerskou hosťujúcou, resp. 
vysielajúcou organizáciou (najmä 
bližšie špecifikovať praktické potreby 
dobrovoľníka s nedostatkom prí-
ležitostí).

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/


Formuláre sa podávajú výhradne 
elektronicky kliknutím na ikonu 
“Podať online” po tom, ako si 
žiadateľ skontroluje kompletnosť 
vyplnenia žiadosti a vloženie príloh.

V prípade technických problémov je 
nutné zdokladovať nemožnosť online 
podania printscreenom a kontak-
tovať Národnú agentúru emailom. 
Odporúča sa ponechať si dostatočnú 
časovú rezervu na podanie žiadosti.

Povinnou prílohou pre EDS akre-
ditácie je naskenovaná podpisová 
časť.

V prípade technických problémov sa 
uistite, že všetky prílohy nepresahujú 
maximálnu povolenú veľkosť 5120 kB.



Najčastejšie chyby žiadateľov:

slabá prepojenosť s cieľmi programu Erasmus+

slabá definícia profilu účastníkov – kto budú účastníci, ich background, kritériá výberu, 
transparentnosť procesu výberu (to isté platí o mladých ľuďoch s nedostatkom príležitostí)

nedostatočne opísané typové aktivity EDS - chýba popis metód práce, zabúda sa na opis 
súvisu navrhnutých aktivít v kontexte dosiahnutia cieľov

nedostatočne opísané prostredie projektu – kultúrne a sociálne možnosti v obci, meste

nedodržanie minimálnej hranice 50% aktivít vykonávaných v hosťujúcej organizácií - to 
znamená, že organizácia nemôže požiadať o akreditáciu, ak sama nemá dostatok ponúkaných 
aktivít a dobrovoľník bude pracovať predovšetkým v iných zariadeniach

chýbajúci opis spôsobu plánovanej spolupráce a stretávania sa s  dobrovoľníkom - 
odporúčame uviesť aj meno a kontakt na supervízora a mentora / mentorov s popisom, ako 
bude podporovaná reflexia vzdelávania počas projektu (vrátane plánovania a vyhodnocovania)

chýbajúca špecifikácia možných vzdelávacích výstupov dobrovoľníkov v projekte EDS

evidentný rozpor s Chartou EDS



IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej aktivity je práca s mládežou mimo školy 
a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

IUVENTA –  Slovenský inštitút mládeže:

poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny, 
plní úlohy vyplývajúce zo základ-ných materiálov štátnej politiky voči deťom a mládeži, 
koordinuje a realizuje aktivity na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže, 
administruje grantové programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(Programy PRE MLÁDEŽ) a Európskej únie (Erasmus+), 
pôsobí v oblasti podpory práce s talentovanou mládežou (olympiády a predmetové 
súťaže),
je sídlom Eurodesku – Európskej informačnej siete pre mládež a mládežníckych 
pracovníkov.


