
 
Výzva 2021 

Kľúčová akcia 1 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

v sektore vzdelávania dospelých (VD) 

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY 

Ako definuje „vzdelávanie dospelých“ program Erasmus+? SK Sprievodca programom v časti D – Slovník pojmov definuje VD ako 
všetky formy vzdelávania dospelých iné ako odborné, či už formálnej, 
neformálnej alebo informálnej povahy (informácie o ďalšom 
odbornom vzdelávaní a odbornej príprave dospelých pozrite v časti 
o OVP - Odbornom vzdelávaní a príprave). 

Kto je oprávneným žiadateľom v mobilitných projektoch KA1 v 
sektore VD? 

Oprávneným žiadateľom je: 

- akákoľvek organizácia, ktorá poskytuje VD, 

- alebo pôsobí v oblasti VD v oblasti koordinácie alebo 
zabezpečovania kvality (napr. mestá a obce; vyššie územné celky; 
priamo riadené organizácie /príspevkové organizácie, organizácie 
štátnej/verejnej správy koordinujúce vzdelávanie vo svojej vecnej 
príslušnosti; asociácie a združenia koordinujúce vzdelávanie na 
miestnej, regionálnej, národnej úrovni). 

Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente “Oprávnené inštitúcie” 
TU. 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Typy_opravnenych_organizacii_2021-VD.pdf
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Môže sa o grant na mobilitný projekt KA1 v sektore VD uchádzať aj 
základná alebo stredná škola?  

Áno, aj základná alebo stredná škola môžu byť oprávnenými 
žiadateľmi v sektore VD ak poskytujú vzdelávacie programy dospelým 
učiacim sa - napr. ak škola poskytuje tzv. druhošancové vzdelávanie 
osobám, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku. 

Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente “Oprávnené inštitúcie” 
TU. 

Kto je považovaný za dospelého učiaceho sa? Musí to byť osoba 
staršia ako 18 rokov? 

Sprievodca programom v časti D - Slovník pojmov definuje dospelého 
učiaceho sa ako každého dospelého, ktorý dokončil alebo už 
neabsolvuje počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu a ktorý sa 
vracia k určitým formám ďalšieho vzdelávania iného, ako odborného 
(formálneho, neformálneho, informálneho), neudáva však presnú 
vekovú hranicu.  

Dospelý učiaci sa môže byť napr. osoba, ktorá predčasne ukončila 
školskú dochádzku a ktorá sa opätovne zapojila do určitej formy 
vzdelávania, ale napr. aj senior vo vyššom veku, ktorý navštevuje 
neformálne vzdelávacie aktivity v knižnici. 

Čo sa rozumie pod mobilitami „učiacich sa“ (skupinová 
a individuálna)? 

Ide o mobility dospelých učiacich sa osôb s nižšou úrovňou zručností, 
ktoré sú vo vašej organizácii zapísané za účelom učenia sa (formálnou, 
informálnou alebo neformálnou formou) – teda o vašich dospelých 
študentov/učiacich sa. Definovanie dospelých učiacich sa s nižšou 
úrovňou zručností, je uvedené na stránke programu TU.  

Do úrovne 2 SKKR (slovenského kvalifikačného rámca) patria  
vzdelávacie (študijné) programy, ktoré sú uvedené v dokumente 
„Národná klasifikácia vzdelania“ na str. 23 a v tabuľke č. 4 na str. 26: 
3772.pdf (minedu.sk). 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Typy_opravnenych_organizacii_2021-VD.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Typy_opravnenych_organizacii_2021-VD.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf
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Čo predstavuje individuálna mobilita učiacich sa? Znamená to, že na 
ňu môžeme vyslať len jednu osobu? 

Nie. Individuálna mobilita učiacich sa znamená, že môžete vyslať 
súčasne do tej istej organizácie aj viacerých dospelých učiacich sa. 
Avšak každý účastník musí absolvovať samostatný - individualizovaný 
program, ktorý zodpovedá jeho konkrétnym potrebám. 

Je stanovený limit na dospelých učiacich sa, ktorý pripadajú na jednu 
sprevádzajúcu osobu? 

Obvykle sa odporúča 1 sprevádzajúca osoba na 1 skupinu v 1 
prijímajúcej organizácii. V prípade, že chcete s 1 skupinou vyslať vyšší 
počet sprevádzajúcich osôb, je potrebné to presvedčivo zdôvodniť. 

Odporúčame vypracovať si internú smernicu a v nej si zakotviť vlastné 
pravidlá na zabezpečenie takýchto aktivít, ktoré zodpovedajú 
potrebám dospelých učiacich sa, s ktorými pracujete. 

Čo sa rozumie pod mobilitou zamestnancov s názvom „Výučbové 
pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy“? 

Výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy sú 
mobilitami, ktoré od ich účastníkov vyžadujú aktívny prístup. 

Výučbový pobyt predstavuje mobilitu, kedy zamestnanec vašej 
organizácie (napr. lektor), vycestuje do partnerskej organizácie 
v zahraničí, kde vyučuje jej dospelých učiacich sa. Táto výučba môže 
mať formálnu, informálnu aj neformálna povahu.   

Pobyt v rámci odbornej prípravy predstavuje mobilitu, kedy 
zamestnanec vašej organizácie (odborník vo VD) vycestuje do 
partnerskej organizácie v zahraničí a poskytuje školenie jej 
zamestnancom (teda svojim zahraničným kolegom). 

Čo sa rozumie pod kombinovaním fyzickej mobility s virtuálnymi 
aktivitami? 

Kombinovanie fyzickej mobility s virtuálnymi aktivitami znamená, že 
mobilita, ktorá prebieha štandardnou prezenčnou formou 
v partnerskej (hostiteľskej) organizácii v zahraničí, je kombinovaná 
naviac s virtuálnymi aktivitami, ktoré prebiehajú v online prostredí a 
to napr. pred vycestovaním na mobilitu, počas nej alebo po návrate z 
nej. 
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Upozornenie – oprávnené minimálne a maximálne trvanie mobilít 
uvedené v Sprievodcovi programom sa vzťahuje na fyzickú mobilitu.  

Musíme v čase podávania žiadosti konkretizovať všetky prijímajúce 
(hostiteľské) organizácie v zahraničí? 

Nie, v žiadosti je ale potrebné uviesť minimálne jednu prijímajúcu 
(hostiteľskú) organizáciu, v opačnom prípade nebudete môcť žiadosť 
podať, pretože nebude kompletne vyplnená. 

Musia mať aj prijímajúce (hostiteľské) organizácie tzv. OID – 
identifikačné číslo organizácie? 

Nie, formulár žiadosti umožňuje uviesť informácie aj o prijímajúcich 
(hostiteľských) organizáciách, ktoré nie sú zaregistrované a nemajú 
OID. 

Aké prílohy k formuláru žiadosti sú povinné? Povinnou prílohou je čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym 
zástupcom organizácie uvedenom v žiadosti. 

Je potrebné prikladať ku žiadostiam podávaným v sektore VD aj 
štatistický výkaz typu DALV? 

Nie, štatistický výkaz typu DALV nie ste povinní k žiadosti pripojiť. 

Je potrebné k žiadosti priložiť napr. Súhlasný list? Ako v žiadosti 
preukážem spoluprácu s partnerskou organizáciou? 

 

Nie, takáto príloha nie je povinná.   

Spoluprácu s partnerskou organizáciou preukážete tak, že ju uvediete 
do žiadosti a pri mobilitách opíšete ich cieľ, vzdelávací program aj 
očakávané výsledky vzdelávania, na ktorých ste sa spolu dohodli 
(najmä v prípade mobilít učiacich sa a mobilít zamestnancov typu 
„Pozorovanie pri práci“ a „Poskytovanie výučby alebo odbornej 
prípravy“). 

Ak ale súhlasný list máte, budete sa oň môcť opierať počas realizácie 
projektu.  

Ak máme bežiace projekty z predchádzajúceho programového 
obdobia, môžeme teraz požiadať o grant na krátkodobý projekt? 

Áno, môžete. Jedinou podmienkou je tzv. prevádzková (personálna a 
materiálna)  a finančná kapacita žiadateľa, ktorú musí splniť tak, aby 
bol schopný všetky projekty úspešne realizovať. 
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Môžeme sa stať členom akreditovaného národného konzorcia, ak 
naša inštitúcia nemá akreditáciu na Erasmus? 

Áno, môžete, na členstvo v konzorciu nie je potrebná akreditácia na 
Erasmus. Počet členstiev v konzorciách je však obmedzený na max. 2. 

Môžeme sa stať členom akreditovaného národného konzorcia 
a zároveň požiadať o grant na krátkodobý projekt KA1? 

 

Áno, jedna organizácia môže získať až 2 granty v KA1 v jednom 
sektore v rámci jednej výzvy: 1 grant na krátkodobý projekt KA1 + 1 
grant ako člen akreditovaného národného konzorcia. 

Žiadosť o grant na krátkodobý projekt sa môže podať len 3-krát za 5 
rokov aj v prípade neúspechu? 

O grant na krátkodobý mobilitný projekt môžete žiadať aj viackrát. 
Podstatou je, že môžete mať schválené max. 3 krátkodobé mobilitné 
granty počas 5 po sebe nasledujúcich rokov v jednom sektore. 

Môžeme do jedného projektu plánovať mobility učiacich sa aj 
zamestnancov?  

Áno, do jedného projektu plánujete mobility pre obe cieľové skupiny.  

Koľko mobilít môžeme plánovať v krátkodobom projekte, je tam 
obmedzenie? 

V krátkodobom projekte je možná účasť max. 30 osôb (bez 
sprevádzajúcich osôb a účastníkov prípravných návštev). Ich počet 
závisí od vašich potrieb a cieľov vášho projektu. 

Ako je to s mobilitami do Spojeného kráľovstva? Sú v novom 
programe povolené? 

Spojené kráľovstvo už nie je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) 
programovou krajinou, ale iba partnerskou krajinou. Spolupráca 
s partnerskými krajinami nie je v krátkodobých projektoch KA1 
povolená. 

Viac informácií nájdete v SK Sprievodcovi programom na s. 32 – 35, s. 
110 - 112. 

Aký je rozdiel medzi Štandardmi kvality programu Erasmus 
a Štandardmi kvality pre kurzy? 

Štandardy kvality programu Erasmus sú súborom záväzných noriem, 
ktoré musia prijímatelia grantov KA1 povinne dodržiavať. 

Štandardy kvality pre kurzy sú pomocným dokumentom, ktorý môžu 
účastníci programu využiť, aby zabezpečili výber kvalitných kurzov. 
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Koho si môžeme pozvať v rámci aktivity „hosťovanie prizvaných 
expertov“? 

Definícia sa nachádza v SK Sprievodcovi programom v časti pri 
každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Nemusia to byť iba 
pedagogickí, ale aj riadiaci, odborní a ďalší pracovníci vo VD, ale aj 
odborníci z praxe či tvorcovia politík, ktorí s vysielajúcou organizáciou 
spolupracujú. 

Koho si môžeme pozvať v rámci aktivity „prijímanie učiteľov 
a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž“? 

Definícia sa nachádza v SK Sprievodcovi programom v časti pri 
každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Ide o budúcich 
alebo začínajúcich učiteľov do 12 mesiacov od dokončenia štúdia. 

Kto sú čerství absolventi? Definícia sa nachádza v SK Sprievodcovi programom v časti Oprávnení 
účastníci pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Čerství 
absolventi musia absolvovať mobilitu do 12 mesiacov od dokončenia 
štúdia. Ak po dokončení štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo 
civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania 
tejto služby. 

Môžeme v rámci projektu KA1 vyslať našich lektorov vo VD na 
jobshadowing do partnerskej organizácie v zahraničí a zároveň 
pozvať zahraničných lektorov vo VD na jobshadowing do našej 
organizácie? 

Grant slúži na financovanie vzdelávacích aktivít vašich účastníkov 
v zahraničí. Ak u vás budú chcieť absolvovať vzdelávaciu mobilitu 
zamestnanci z partnerskej organizácie, musí ich organizácia požiadať 
o grant vo svojej národnej agentúre. 

Môžeme vysielať administratívnych 
pracovníkov/ekonómku/tajomníčku na jazykové kurzy? 

Takáto mobilita nie je vylúčená, musí byť však dôkladne a presvedčivo 
zdôvodnená v súvislosti so strategickým rozvojom organizácie 
v oblasti VD a medzinárodnou spoluprácou. Základné jazykové kurzy 
sa nepodporujú. 

Môže jeden učiteľ absolvovať dva rozdielne kurzy v jednom 
projekte? 

Áno, ale nárok na kurzovné má max. do výšky 800 eur. 
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Je nejaké obmedzenie ohľadom počtu účastníkov na 1 kurz z jednej 
organizácie? 

Nie. Zároveň sa však bude posudzovať prínos vzdelávacej aktivity, ak 
sa kurzu zúčastnia viacerí účastníci v rovnakom termíne a či účasť 
viacerých účastníkov na rovnakom kurze naozaj zodpovedá potrebám 
vysielajúcej organizácie z hľadiska jej strategického rozvoja.  

Koľko zamestnancov môžeme vyslať na stáž (pozorovanie pri práci) 
do jednej organizácie, ak majú rovnaký cieľ? Aby sa viacerí (napr. 
traja) oboznámili na mieste s novými metódami výučby, nadobudli 
nové vedomosti/zručnosti, absolvovali rovnaké exkurzie? 

Nie je vhodné vyslať na rovnakú mobilitu s rovnakým obsahom viac 
zamestnancov. Ak 3 zamestnanci pôjdu na mobilitu v tom istom 
termíne na to isté miesto, musia mať stanovený individuálny program 
mobility v hostiteľskej organizácii zodpovedajúci ich pracovnej pozícii.  

Môžeme si prípravnú návštevu plánovať, aj keď chceme ísť pozrieť 
podmienky, do akých dospelí učiaci sa pôjdu, dohodnúť ubytovanie 
a pod.? 

Na prípravnú návštevu môžete vycestovať, aby ste pripravili mobilitu 
všetkých účastníkov okrem kurzov a odbornej prípravy 
zamestnancov. Prípravná návšteva musí byť zdôvodnená - ide napr. o 
prípravu zmluvných vzťahov, nastavenie vzdelávacieho obsahu 
mobilít, oboznámenie sa s ubytovaním, stravovaním, pracoviskami, 
atď. Je veľmi vhodná na prípravu dlhodobých mobilít. 

Kde nájdeme ponuku vzdelávacích kurzov? Organizácia si partnerov v zahraničí poskytujúcich vzdelávacie aktivity 
vyhľadáva sama. Môže využiť vlastné zdroje alebo platformy 
Európskej komisie: eTwinning, School Education Gateway (SEG), 
EPALE. 

Kedy máme nárok zažiadať o jazykovú podporu pre účastníkov 
mobilít? 

Jazyková podpora na zlepšenie znalosti jazyka používaného pri štúdiu 
alebo odbornej príprave počas mobility sa poskytuje prostredníctvom 
portálu OLS (online jazyková podpora) alebo v prípade nedostupnosti 
daného jazyka či požadovanej úrovne formou príspevku 150 EUR na 
účastníka. 

Nárok na jazykovú podporu nemajú zamestnanci v rámci mobility 
kratšej ako 31 dní, ani dospelí učiaci sa zúčastňujúci sa na skupinovej 
mobilite.  

http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm
http://schooleducationgateway.eu/
http://schooleducationgateway.eu/
http://schooleducationgateway.eu/
https://epale.ec.europa.eu/
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Neuvažuje sa o predĺžení termínu na podávanie žiadostí? O možnosti predĺženia termínu na podávanie žiadostí nemá národná 
agentúra zatiaľ žiadne informácie. 

Bude možné podávať žiadosti aj v druhom termíne (5. 10. 2021)? Národná agentúra sa na základe počtu schválených žiadostí v 1. kole 
a objemu finančných prostriedkov rozhodne, či druhý termín otvorí. 

 

 


