
 
Výzva 2021 

Kľúčová akcia 1 

v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania 

Často kladené otázky 

AKREDITOVANÉ PROJEKTY 

Akým spôsobom budeme vyúčtovávať grant, keď v prihláške 
neuvádzame cieľové krajiny mobilít? 

Udelený grant je odhad celkového rozpočtu, ktorý je potrebný na 
zrealizovanie schváleného počtu a typu mobilít. Cieľové krajiny 
konkrétnych mobilít si zvolíte až po udelení grantu, a to v súlade so 
svojím plánom pre Erasmus. 

Grant vyúčtujete v záverečnej správe pomocou sadzieb jednotkových 
nákladov, ktoré sú zverejnené v Sprievodcovi programom a na 
webstránke programu v časti Sadzby. Tieto údaje bude používať aj IT 
nástroj programu, v ktorom budete mobility vykazovať. Nástroj vám 
bude preto slúžiť počas celého trvania projektu ako dôležitá pomôcka 
na plánovanie mobilít a poskytovať vám priebežný prehľad čerpania 
grantu. 

Takže už nebude presne stanovená suma na cestovné náklady a na 
individuálnu podporu podľa krajín? 

V žiadosti o grant nie. Sumy na cestovné náklady a individuálnu 
podporu začnete používať až pri plánovaní a pri vyúčtovaní 
konkrétnych mobilít v záverečnej správe, a to na základe 
jednotkových nákladov. Zároveň podľa počtu zrealizovaných mobilít 
budete mať nárok na grant na organizačnú podporu. 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=5
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Ako vypočíta národná agentúra náš grant? Budú súčasťou grantu aj 
prostriedky na organizáciu mobilít? 

Postup prideľovania rozpočtových prostriedkov akreditovaným 
projektom, ako aj indikatívny rozpočet na rok 2021 je zverejnený na 
webstránke programu. 

Podpora na organizáciu mobilít zostáva aj v novom programe 
oprávneným nákladom. 

Máme pripomienky hodnotiteľov k nášmu plánu pre Erasmus 
zapracovať do žiadosti o grant? 

Vo formulári žiadosti o grant nie je možné urobiť zmeny plánu pre 
Erasmus. Táto aktualizácia prebehne až v novom IT nástroji Európskej 
komisie po 12 mesiacoch realizácie vášho projektu. Pripomienkami 
hodnotiteľov sa však musíte riadiť už pri vypĺňaní žiadosti o grant, t. j. 
pri plánovaní počtov a typov mobilít, a následne pri realizácii projektu 
v prvom roku. 

O koľko môžem zvýšiť počet účastníkov oproti žiadosti o akreditáciu 
alebo nie je obmedzenie? 

Počet účastníkov môžete navýšiť, najmä ak zvýšenie odporučili aj 
hodnotitelia vašej žiadosti o akreditáciu. Limit pre počet účastníkov 
nie je. 

V sektore vzdelávania dospelých by sme chceli vysielať aj dospelých 
učiacich sa. Môžeme ich uviesť do žiadosti o grant, aj keď sme ich 
v žiadosti o akreditáciu neplánovali? 

Áno. Mobilita učiacich sa v sektore vzdelávania dospelých je novinkou, 
ktorú sa budeme snažiť čo najviac zviditeľniť. 

Môžeme vysielať učiteľov na jazykové kurzy do Spojeného kráľovstva? Nie. Spojené kráľovstvo už nie je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) 
programovou krajinou, ale iba partnerskou krajinou. Spolupráca 
s partnerskými krajinami je síce povolená v sektore odborného 
vzdelávania a prípravy, ale nie pri type mobility kurzy a odborná 
príprava. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi programom na s. 82. 

Vo formulári žiadosti o grant sme v tabuľke aktivít narazili na termín 
„medzinárodná mobilita“, čo presne to znamená?  

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore OVP, môžu vysielať 
účastníkov aj do partnerských krajín (nielen programových) na všetky 
typy aktivít v rámci mobility pre učiacich sa. V rámci mobility 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=5


3 
 

zamestnancov je možné v týchto krajinách absolvovať aktivity ako 
pozorovanie pri práci (job shadowing), výučbové pobyty alebo pobyty 
v rámci odbornej prípravy (nie však kurzy). Taktiež sa v týchto 
krajinách môžu uskutočňovať prípravné návštevy.  

Máme akreditáciu na OVP, môžeme poslať našich jazykárov na 
metodické kurzy a majstrov na jazykový kurz? 

Áno, aj v sektore OVP sú oprávnenou aktivitou kurzy, takže je možné 
vyslať ako učiteľov všeobecnovzdelávacích, tak aj odborných 
predmetov, vrátane majstrov OV. Základné jazykové kurzy sa 
nepodporujú. 

Môžeme vyslať na kurz aj žiakov? Resp. môže byť obsahom 
krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov aj kurz? 

Nie. Aktivita účasť na kurzoch v zahraničí je určená len pre 
zamestnancov. Obsahom krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov 
nemôže byť kurz.  

Môžeme žiadať o grant v rámci akreditácie už na tento rok, aj keď 
nám ešte prebiehajú projekty, ktoré sme museli posunúť kvôli 
korone? 

Áno, súbežnosť projektov starého a nového programu nie je zakázaná. 
Naopak, súbežnosť pri realizácii budúcich akreditovaných projektov 
bude bežnou vecou. 

Ak tento rok nepožiadame o akreditovaný projekt, stratíme 
akreditáciu? 

Nie, žiadosť o grant nie je povinná, ale odporúčaná, aby ste využili 
všetky výhody akreditácie. 

Akreditáciu by ste mohli stratiť, ak by ste o grant nepožiadali 
v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov. 

Ak naplánujem aktivity na 12 mesiacov a požiadam o predĺženie 
projektu na 24 mesiacov, môžem si navýšiť aj aktivity alebo len 
pokračovať v už naplánovaných aktivitách, ak sa ich nepodarilo 
zrealizovať? 

Žiadosť o predĺženie projektu je možné spojiť so žiadosťou 
o navýšenie grantu na nové mobility. Rovnako môžete požiadať 
o zníženie pôvodne udeleného grantu alebo pokračovať s rovnakým 
grantom bezo zmeny. 

Ak by sme si naplánovali mobilitu na jeseň, ale došlo by k tretej vlne 
pandémie, je možné preložiť ju na neskôr, respektíve vyslať iných 

Áno, bude možné presunúť mobility na neskoršie obdobie, ako aj 
vyslať iných žiakov. 
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žiakov? 

Môžeme sa stať členom akreditovaného národného konzorcia, ak 
máme vlastnú akreditáciu? 

 

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

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

Môžeme dohodu o spolupráci s hostiteľskou organizáciou podpísať až 
počas mobility žiakov? 

Nie. Dohoda s hostiteľskou organizáciou je dôležitým nástrojom 
zabezpečovania kvality v súlade so štandardmi kvality programu 
Erasmus, a preto všetky zmluvné podmienky musia byť dohodnuté 
pred vyslaním žiakov do zahraničia. 

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. 

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 učitelia, 
ale aj odborníci z praxe, riadiaci pracovníci a tvorcovia politík. 

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 
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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 učiteľov na jobshadowing 
na partnerskú školu v zahraničí a zároveň pozvať zahraničných 
učiteľov na jobshadowing na našu školu? 

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

Je nejaké kritérium, koľko žiakov pripadá na jednu sprevádzajúcu 
osobu? 

Škola sa musí riadiť svojou internou smernicou. Obvykle sa odporúča 
1 sprevádzajúca osoba na skupinu žiakov v jednej prijímajúcej 
organizácii, resp. 1 sprevádzajúca osoba na 10 žiakov. Vyšší počet 
sprevádzajúcich osôb je potrebné zdôvodniť. 

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 
a medzinárodnou spoluprácou. Základné jazykové kurzy sa 
nepodporujú. 

Môže jeden učiteľ absolvovať dva rozdielne kurzy v jednej žiadosti? Áno, ale nárok na kurzovné má iba do výšky 800 eur. 

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 učiteľov môžeme vyslať na stáž do jednej organizácie napr. 
školy: jobshadowing, 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 
učiteľov. Ak 3 učitelia pôjdu na mobilitu v tom istom termíne na to 
isté miesto, musí ísť o učiteľov rôznych odborných predmetov, ktorí 
musia mať stanovený individuálny program mobility v hostiteľskej 
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organizácii. 

Je možné naplánovať mobilitu žiakov a kurz alebo jobshadowing pre 
sprevádzajúcich učiteľov v tom istom termíne? 

Ak idú učitelia na kurz alebo jobshadowing, nemôžu byť súčasne 
sprevádzajúcimi osobami. Vo formulári žiadosti je potrebné mobility 
učiteľov uviesť ako samostatnú mobilitu zamestnancov. 

Môžeme si prípravnú návštevu plánovať, aj keď chceme ísť pozrieť 
podmienky, do akých žiaci/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, oboznámenie sa s ubytovaním, stravovaním, 
pracoviskami, atď. 

Súťaž v zručnostiach žiakov v OVP v zahraničí musí byť iba 
medzinárodnou súťažou alebo môže byť organizovaná aj na úrovni 
jedného projektového partnera? 

Nemusí to byť vyhlásená medzinárodná súťaž, musí to však byť súťaž 
v odborných zručnostiach. 

 

Môžeme v rámci súťaží v OVP zorganizovať aj športovú súťaž žiakov? Nie. Je možné organizovať len súťaže v odborných zručnostiach 
žiakov. 

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. 

Neuvažuje sa o predĺžení termínu na podávanie žiadostí? O možnosti predĺženia termínu na podávanie žiadostí nemá národná 
agentúra zatiaľ žiadne informácie. 

 

http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm
http://schooleducationgateway.eu/
http://schooleducationgateway.eu/
http://schooleducationgateway.eu/
https://epale.ec.europa.eu/

