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Výsledky Výzvy 2019 
V roku 2019 sme opäť zaznamenali úspešnú spätnú väzbu na jesennú Informačnú kampaň programu 
Erasmus+, a to v podobe vysokého počtu predložených návrhov projektov. V rámci Výzvy 2019 bolo do 
národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu podaných spolu 511 
projektov, z toho 404 v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a 107 v Kľúčovej akcii 2 – 
Strategické partnerstvá. 
Schválených bolo spolu 349 projektov, čo zároveň predstavuje 8 % nárast oproti predchádzajúcemu 
roku.  
V rámci kľúčovej akcie 1 bolo schválených spolu 283 projektov:  
 
KA101 - Školské vzdelávanie – 98  
KA102 - Odborné vzdelávanie a príprava – 120  
KA103 - Vysokoškolské vzdelávanie – 33 
KA104 - Vzdelávanie dospelých – 13 
KA107 - Vysokoškolské vzdelávanie - spolupráca s partnerskými krajinami – 19 
  
V rámci kľúčovej akcie 2 bolo schválených spolu 66 projektov:  
 
KA201 - Školské vzdelávanie – 5 
KA202 - Odborné vzdelávanie a príprava – 7  
KA203 - Vysokoškolské vzdelávanie – 4  
KA204 - Vzdelávanie dospelých – 10 
KA229 - Školské výmenné partnerstvá – 40 
 
 
 



 
 
 
 
 
Zoznam úspešných projektov za jednotlivé sektory z Výzvy 2019 nájdete na našej web-stránke.  
 
Tento rok národná agentúra taktiež pripravila novinku – interaktívnu mapu projektov, ktorá pomáha 
záujemcom vyhľadávať Erasmus+ projekty na celom Slovensku. Mapa ponúka možnosť vyhľadávať 
podľa sektorov vzdelávania a podľa roku ich podania. 
 

 

  

  

  

  

  

 

Konferencia Erasmus+ spája 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizovala dňa 
16. mája 2019 v Bratislave medzisektorovú diseminačnú konferenciu s názvom „Erasmus+ spája,“ 
ktorej cieľom bolo diskutovať o súčasných výzvach v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na 
Slovensku a predstaviť odbornej verejnosti projekty Erasmus+, ktoré sa snažia na tieto výzvy reagovať. 
Konferencia, nad ktorou prebrala záštitu štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Oľga Nachtmannová, 

pozostávala z panelovej diskusie zástupcov 
sektorov vzdelávania na Slovensku a následne 
z predstavenia príkladov dobrej praxe 
zapojenia vzdelávacích inštitúcií do programu 
Erasmus+.  

Počas sprievodného podujatia dostali priestor 
na prezentáciu aj organizácie zapojené do 
programu, vybrané školy, či konzorcium, ktorí 
sú považovaní za aktívnych účastníkov 
programu a príklady dobrej praxe 
predstavujúce inšpiráciu pre nových 
záujemcov o predloženie vlastných projektov 
Erasmus+. 

Viac informácii sa môžete dočítať v tlačovej správe, fotografie a prezentácie nájdete na našich web-
stránkach. Rovnako si môžete z podujatia pozrieť video. 

 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=7
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=1100
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2019/TS_Erasmus_spaja.pdf
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
https://youtu.be/HFeDfHfxc7E
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=1100


 

 

 
Erasmus+: 32 rokov a 10 miliónov účastníkov 

Európska komisia informovala, že už viac ako 10 miliónov účastníkov využilo výhody programu 
Erasmus+ zameraného na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Program Erasmus+ a jeho 
predchodcovia podporujú vzdelávanie v Európe a vo svete už od roku 1987 a záujem zúčastniť sa 
programu neustále narastá. 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 
- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu začala program administrovať od roku 
1997, teda zatiaľ čo Európa v júni oslavovala jeho 32. výročie, 
na Slovensku program funguje už 22 rokov.  Hoci Erasmus+ 
prešiel časom rôznymi drobnými obmenami, aj na Slovensku sa 
môžeme tešiť neustále sa zvyšujúcemu záujmu študentov, 
pedagógov či vzdelávacích organizácii stať sa súčasťou jednej 
z najúspešnejších iniciatív Európskej únie. Viac sa dočítate 
v tlačovej správe.  
 

 

Školské vzdelávanie 

Konferencia „Učiteľ nie je Google 6“ – Erasmus+ pre školy 

Na medzinárodnej odbornej konferencii „Učiteľ nie je Google“, ktorá sa konala v dňoch 6. – 7. júna 
2019 v Hoteli Senec v Senci, Národná agentúra už tradične viedla jeden z workshopov pod názvom 
„Erasmus+ pre školy“, na ktorom účastníkom prezentovala možnosti zapojenia sa do programu 
Erasmus+ v rámci sektora školského vzdelávania. Prezentácia o programe a dve prezentácie bežiacich 
projektov Erasmus+, ktoré na workshope odzneli, sú spolu s ďalšími zverejnené v Zborníku z 
konferencie. Úspešných realizátorov projektov reprezentovali: 
 

• Ivana Bučkuliaková zo Strednej priemyselnej školy 
stavebnej, Veľká okružná 25, Žilina (projekt KA101 – 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom „Let´s BITE - Let´s 
Bring Innovation and Torelance to Education“), 

• Miroslava Vetráková zo Spojenej školy internátnej, 
Československej armády 183/1, Kremnica (projekt KA229 – 
Školské výmenné partnerstvá s názvom „Metódy využívané pri 
edukácii viacnásobne postihnutých detí“). 
 
 

Konferenciu organizovalo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., ktoré na nej 
zároveň prezentovalo výstupy projektov Erasmus+ v rámci akcie KA2 – Strategické partnerstvá: 
 „iSkype - Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education“ a „Successfully Teaching 
AstRonomy in Schools“.  
 
 

https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2019/TS_10_milionov.pdf
http://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-6
http://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-6


 
 
 
 
 
Slávnostné odovzdávanie cien Národnej súťaže eTwinning 
V Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave sa dňa 26. 6. 2019 uskutočnilo slávnostné 
odovzdávanie cien Národnej súťaže eTwinning 2019, na ktorom sa zúčastnili nielen učitelia, ale aj žiaci 
zapojení do realizácie výherných projektov. Výhercovia jednotlivých kategórií sú zverejnení na web-
stránke e-Twinning. V kategórii „Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning“ zvíťazil projekt 
„Filmmaking journey: From scratch to screen“ implementovaný Strednou priemyselnou školou zo 
Svidníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseminačné podujatia bežiacich projektov Erasmus+ v sektore školského vzdelávania 

Národná agentúra dostáva od realizátorov projektov pozvánky na projektové stretnutia a rôzne 
diseminačné podujatia. Vždy, keď je možnosť zúčastniť sa, túto príležitosť radi využijeme. Tento rok sa 
nám s infokampaňou podarilo spojiť niekoľko z takýchto akcií: 

• Multiplikačné podujatie projektu KA2 s názvom „NTC 
(Nikola Tesla Centrum) for All - All I really need to know I 
learned in a kindergarten“, ktorý zrealizovala organizácia 
Cesta fantázie/Fantao, o. z. pre pedagógov z materských 
škôl a prvého stupňa základných škôl z celého Slovenska. 

• Diseminačný seminár projektu KA1 s názvom 
„Standards through Creativity and the Outdoor 
Curriculum“, ktorý dňa 19. 6. 2019 uskutočnila Základná 
škola, Karloveská 61 v Bratislave a na ktorý prizvala aj  
riaditeľov a učiteľov ďalších bratislavských základných škôl. 

 

 

 
 

 

 

http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/759-vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2019


 

 

Odborné vzdelávanie a príprava 

Annual ECVET Forum 2019 

Európska komisia a Sekretariát ECVET organizovali „Annual ECVET Forum 2019“  v Rotterdame 
v dňoch 20. – 21. júna 2019. Tohtoročné fórum nieslo názov „Využívanie princípov ECVET na 
prepojenie učenia sa a práce pre budúci trh práce – európsky, národný, miestny a sektorové politiky 

a iniciatívy“. Prvý deň podujatia bol venovaný diskusii o používaní princípov 
ECVET na prepojenie učenia sa a práce pre budúci trh práce, zatiaľ čo deň druhý 
bol zameraný na sieťovanie tvorcov politík so zástupcami národných agentúr 
Erasmus+, zamestnávateľmi a poskytovateľmi odborného vzdelávania 
a prípravy. Diskutovalo sa aj o špecifických výzvach a príležitostiach v príprave 
mladých ľudí a dospelých pre budúci trh práce v rámci „Idea Incubator“. Viac 
informácií sa dozviete na web-stránkach podujatia, zároveň si môžete pozrieť aj 
záznam z webináru Európskej komisie, organizovaný pred začatím fóra 
a venovaný začiatočníkom. 

 

Diskusia za okrúhlym stolom - „Kvalifikácia, kvalita, kredit“ 
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu viedla dňa 27. 6. 
2019 v Bratislave diskusiu za okrúhlym stolom nesúcu názov „Kvalifikácia, kvalita, kredit“. Jej cieľom 
bolo zhodnotiť, čo sa v implementácii ECVET dosiahlo, v čom je jeho potenciál a akým smerom sa vydať 
v jeho realizácii v budúcnosti. Diskusia bola určená pre tvorcov politík, zamestnávateľov, 
poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, ako aj členov národného tímu expertov ECVET.   
 

Európsky týždeň odborných zručností 2018 

Počas konferencie „Erasmus+ spája", ktorá sa konala dňa 16. 5. 2019, sa popri panelových diskusiách 
a prezentáciách projektov konalo aj slávnostné odovzdávanie cien v rámci celoeurópskeho podujatia 
„Týždeň odborných zručností 2018“ v kategórii: „Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k 
Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku“. SAAIC - Národná agentúra programu 
Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu ocenila výhercov na prvých 3 miestach. Ceny 
odovzdávala výkonná riaditeľka SAAIC Irena Fonodová spolu s generálny riaditeľom sekcie 
medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVŠ SR, Marekom Moškom. Ocenení boli: 

 
1.Miesto: Beauty Care Study – Stredná odborná škola kaderníctva a 
vizážistiky, Bratislava: SOŠ zamerala aktivity v rámci Európskeho týždňa 
odborných zručností na nasledujúce časti: skvalitnenie OVP a spoluprácu 
so zamestnávateľmi, poskytovanie služieb širokej verejnosti, domovom 
sociálnych služieb a domovom dôchodcov a zapojenie sa do dní župných 
škôl a do  majstrovstiev SR – Koruna kreativity a mnohých iných aktivít. V 

súlade s naplánovanými tematickými blokmi sa im podarilo úspešne zrealizovať „kokteil“ aktivít, ktoré 
znamenali zapojenie nielen učiteľov, žiakov, ale aj okolitej komunity, zamestnávateľov atď.  

 

 

https://next-ma.eu/landing/Annual_ECVET_forum2019
https://www.youtube.com/watch?v=jYHpGhU9LGY&feature=youtu.be


 
 

 
 
 
 

2. Miesto: Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy: Škola 
organizovala dva workshopy s názvom "Zážitky spájajú mladých", na 
ktorých participovala aj Katedra robotiky Strojníckej fakulty TU Košice a 
partnerské firmy, s ktorými má škola dohodu o duálnom vzdelávaní. 
Hlavným cieľom podujatí na škole bolo upriamiť pozornosť verejnosti na 
odborné vzdelávanie v zmysle známeho "Remeslo má zlaté dno."  

 
3. Miesto: Súkromná stredná umelecká škola, Žilina - Škola zo Žiliny si 
pripravila na podporu odborného vzdelávania umeleckého zamerania 
viaceré tematické aktivity, odborné workshopy a vernisáže, ktoré 
smerovali k rozvoju odborných zručností a zamestnanosti mladých ľudí. 
Hlavné aktivity boli : Hlina – arteterapeutický workshop, Deň otvorených 
dverí a Kyanotypia – fotografický workshop. 

Víťazom gratulujeme, rovnako aj všetkým zúčastneným! Všetky súťažné príspevky nájdete na 
stránkach Európskeho týždňa odborných zručností. 

 

Prvý slovenský ambasádor Európskeho týždňa odborných zručností! 
Slovensko má svojho prvého ambasádora pre toto celoeurópske podujatie. Ambasádorkou sa stala 
Noémi Ráczová zo Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Pani Rázcovej budeme pomáhať, aby čo 
najúspešnejšie propagovala Európsky týždeň odborných zručností a význam odborného vzdelávania a 
prípravy nielen slovenským školám, ale aj širokej verejnosti verejnosti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Vysokoškolské vzdelávanie 

„Erasmus goes digital“ 
Ďalšia séria prednášok o digitalizácii programu Erasmus+ sa uskutočnila 25. apríla 2019 vo Viedni, kde 
kontaktné osoby projektov o digitalizácii prezentovali novinky, ktoré zaviedli do svojich IT nástrojov 
a predstavili funkcionality, ktoré majú v pláne zaviesť v blízkej budúcnosti. Viac informácií a 
prezentácie z konferencie nájdete na webstránke konferencie.  
 

„Erasmus+ Master Degree Loans“ 
Do schémy študentských pôžičiek pribudli banky 
z krajín Chorvátsko, Rumunsko a Turecko, ponúkajúce 
pôžičku na štúdium na druhom stupni 
vysokoškolského štúdia pre odchádzajúcich 
študentov. Slovenskí študenti zatiaľ môžu využiť 
pôžičku na svoje magisterské štúdium v týchto 
krajinách: Španielsko, Luxembursko a Cyprus. Viac sa 
dozviete na webstránke Európskej komisie. 
 

„Self- assessment tool ECHE“ 
Sebahodnotiaci nástroj Erasmus+ charty pre vysokoškolské vzdelávanie prešiel aktualizáciou a je 
k dispozícii v najnovšej verzii. Umožňuje vysokým školám monitorovať si dodržiavanie charty. Výsledok 
hodnotenia je dôverný, ak sa ho vysoké školy nerozhodnú zdieľať. 
 

Publikácie z oblasti vysokoškolského vzdelávania 
Do pozornosti dávame tieto publikácie týkajúce sa programu Erasmus+: 

• Štúdia vplyvu programu Erasmus+ na vysokoškolské vzdelávanie 

• Štúdia o strategických partnerstvách vo vysokoškolskom vzdelávaní a o znalostných alianciách 
v rámci programu Erasmus+ 

• Tlačová správa z 20. 5. 2019 s titulkom „Erasmus+: prelomový zážitok pre 5 miliónov 
európskych študentov“ 

• Erasmus+ Impact Studies: štúdie o dopade programu Erasmus+ na vysokoškolských študentov. 

U-Multirank 
V júni zverejnil U-Multirank, projekt spolufinancovaný z programu 
Erasmus+, šiestu edíciu svetového rebríčka univerzít. Hodnotených 
bolo viac ako 1700 univerzít z 96 krajín. Hodnotili sa najmä služby pre 
študentov, internacionalizácia inštitúcie a iné. Novinkou je tento rok aj 
interaktívna mapa s  univerzitami a ich celkovým hodnotením. 

U-Multirank uvádza na svojich stránkach aj správy a štúdie o vysokoškolskom vzdelávaní z niektorých 
vybraných krajín či zoznam top 25 top univerzít s výbornou spoluprácou s priemyslom. 
 
 
 

https://olaconferencevienna.univie.ac.at/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/9369267b-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_sk.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-impact-studies-factsheet_en
https://www.umultirank.org/university-rankings/top-performing-universities/2019/


 
 
 

 
 

„ERACON 2019“ 
15. ročník medzinárodnej konferencie pre Erasmus 
koordinátorov ERACON sa tento rok konal 
v cyperskom Paphose. ERACON je konferencia 
určená najmä pre Erasmus koordinátorov vysokých 
škôl, no zúčastňujú sa jej aj akademickí zamestnanci 
VŠ, predstavitelia Európskej komisie, národných 
agentúr či ESN. Súčasťou tradičnej slávnostnej 
ceremónie bolo oceňovanie Erasmus ministrov 
a Erasmus akademických ministrov a súťaž plagátov 
s tematikou Erasmus. Za Slovensko bola ocenená 
Lucia Čajkovičová z Akadémie policajného zboru 

v Bratislave. Cenu za druhý najlepší plagát získala Žilinská univerzita v Žiline a na delenom treťom 
mieste sa umiestnil plagát z Univerzity Komenského v Bratislave. Výherné plagáty, prezentácie 
aj fotografie zo slávnostnej ceremónie nájdete na webstránke podujatia. Zo Slovenska sa konferencie 
zúčastnili zástupcovia VŠ: SPU v Nitre, UK v Bratislave, SZU v Bratislave, TU v Trnave, UCM v Trnave, ŽU 
v Žiline a APZ v Bratislave, ako i zástupcovia národnej agentúry.  
 

Tour de ERA 
Centrum vedecko-technických informácii SR (CVTI) usporiadalo v dňoch 26. marec až 30. apríl 2019 
akciu s názvom „Tour de ERA“, ktorá sa konala v piatich slovenských mestách – Žilina, Banská Bystrica, 
Košice, Nitra a Bratislava. Každé podujatie trvalo 2 dni a počas prvého dňa bol program cielený na rôzne 
programy ERA (európskeho výskumného priestoru), ich prezentáciu a možnosti zapojenia sa do výziev 
na predkladanie návrhov projektov. Program druhého dňa bol zameraný prakticky, a to formou 
workshopu, kde mali účastníci možnosť spolu s odborným školiteľom riešiť konkrétne problémy a 
nedostatky pri písaní projektov H2020. SAAIC sa zúčastnila na podujatiach v Banskej Bystrici, Nitre 
a Bratislave a priblížila program Erasmus+ a možnosti zapojenia sa do projektov vo vysokoškolskom 
vzdelávaní – z decentralizovaných akcií bola priblížená vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi 
krajinami programu, medzinárodná kreditová mobilita a strategické partnerstvá. V centralizovaných 
akciách boli prezentované Erasmus Mundus spoločné magisterské programy, Budovanie kapacít vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, Znalostné aliancie, Jean Monnet a Európske univerzity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eracon.info/


 

 

 

Vzdelávanie dospelých 

Konferencia Age Management Salón 2019 
Dňa 7. júna 2019 sa v Bratislave konal ďalší ročník konferencie Age Management Salón. Národná 
agentúra bola generálnym partnerom tohto podujatia, na ktorom odzneli zaujímavé príspevky na tému 
vekového manažmentu, vrátane prezentácii o možnostiach programu Erasmus+ vo vzdelávaní 
dospelých. Bližšie informácie o konferencii sú zverejnené tu. 
 
Česko-slovenská konferencia EPALE 
Národné podporné strediská EPALE v Českej a Slovenskej republike organizujú dňa 9. októbra 2019 

v Prahe česko-slovenskú konferenciu určenú odborníkom vo vzdelávaní dospelých s názvom 

Vzdělávání dospělých na okraji - Jak na vzdělávání těch, kteří se nevzdělávají. Vstup na konferenciu 

je bezplatný. Bližšie informácie a registrácia tu. 

 
Európska značka pre jazyky 

Aktuálne prebieha príjem prihlášok do súťaže Európska značka pre jazyky 2019! 

Jej cieľom je podporovať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív, zviditeľniť a hlavne oceniť projekty 

venujúce sa jazykom a ich vyučovaniu. Do súťaže je možné prihlásiť projekty zameraný na jazykové 

vzdelávanie. Prihlásiť sa môže akýkoľvek typ organizácií od škôl na všetkých stupňoch vzdelávania až 

po univerzity, vzdelávacie organizácie, komunitné centrá, mimovládne organizácie a nadácie, mestá 

a obce, múzeá či iné. Nie je dôležité, či bol váš projekt malý alebo veľký, či bol zameraný na formálne 

vzdelávanie alebo neformálne učenie sa. To, čo nás zaujíma, je ako ste mu „vdýchli život“ a ako ste 

jeho výsledky dokázali preniesť do praxe!  

Termín predkladania prihlášok 7. júl 2019 do 24:00 hod. SEČ. 

 

 

 

 

https://www.intenziva.sk/konferencia/salon-2019
https://www.naerasmusplus.cz/file/5051/pozvanka-epale-konference-2019.pdf
https://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php
https://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php


 

 

 

Mládež a šport 

DiscoverEU 
DiscoverEU je iniciatívou Európskej únie, ktorá ponúka mladým ľuďom príležitosť cestovať po Európe 
a spoznať jej rozmanitosť, vychutnať si jej kultúrne bohatstvo, vyskúšať si slobodu pohybu, nadviazať 
nové priateľstvá a objaviť v sebe skryté možnosti. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je sídlom 
Európskej informačnej siete pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou EURODESK Slovensko, ktorý 
spolu s Európskou komisiou zodpovedá za obsah Európskeho portálu pre mládež - Informácie a 
príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe. Súťaž DiscoverEU sa vyhlasuje každoročne v dvoch 
termínoch a EÚ udelí výhercom cestovný poukaz. Tento rok sa mali možnosť mladí ľudia prihlasovať 
v termíne od 2. mája do 16. mája 2019, pričom ďalší termín bude vyhlásený pravdepodobne na jeseň 
tohto roka. 

Do iniciatívy DiscoverEU sa mohli zapojiť mladí ľudia, ktorí dovŕšili k 1. júlu 2019 vek 18 rokov a ktorí 
vďaka cestovaniu môžu objavovať úchvatnú prírodu a nekonečne rozmanitú krásu miest a obcí, sa s 
podobne zmýšľajúcimi cestovateľmi, získať väčšiu nezávislosť a sebadôveru, ako aj objaviť nové 
rozmery svojej identity ako občana EÚ.  

Štatisticky sa zo Slovenska prihlásilo 1261 mladých ľudí, pričom kvóta za SR je 212, teda 1 zo 6 
prihlásených získa lístok. V uplynulom kole vyhralo spolu 20 006 mladých Európanov a 74 000 je na 
rezervnom liste. Viac informácií sa dozviete na web-stránkach iniciatívy.   
 
Európsky týždeň mládeže 2019 – 9. ročník 
Celoeurópske podujatie „Európsky týždeň mládeže“ organizuje každý druhý rok od roku 2003 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s 
Európskym parlamentom. Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená 

národným agentúram programu Erasmus+, 
ktoré úzko spolupracujú so sieťou Eurodesk. 
 
Týždne mládeže umožňujú prezentovať 
príležitosti EÚ mladým ľuďom, diskutovať o 
horúcich témach a oslavovať úspechy. Spájajú 
mladých ľudí aktívnych na miestnej úrovni 
alebo on-line, účastníkov mládežníckych 
výmen, Európskeho zboru solidarity alebo 
Discover EÚ, účastníkov projektov,  

 

https://europa.eu/youth/discovereu_sk
https://europa.eu/youth/discovereu_sk


 
 
 
 
 
mládežnícke organizácie a iné. Témou 9. ročníka Európskeho týždňa mládeže bola  
téma "Demokracia a ja". Uskutočnil sa v čase od 29. apríla do 5. mája 2019,  pričom prezentoval 
príklady dobrej praxe programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Zvláštna pozornosť sa 
venovala osloveniu nezúčastnenej mládeže a osôb s nedostatkom príležitostí. Slovensko 
reprezentovala v Bruseli organizácia EduEra s projektom Trainbow - príklad dobrej praxe Európskeho 
zboru solidarity. 
 
Hlavnou aktivitou na Slovensku, ktorá sa konala v čase Európskeho týždňa mládeže v Bratislave, bol 
Bratislavský majáles od 3. mája do 5. mája 2019 na Tyršovom nábreží s organizačným zastrešením 
Zastúpenia Európskej komisie v spolupráci s Eurodesk Slovensko. V rámci Európskeho týždňa mládeže 
sa konala tiež v termíne od 26. apríla do 22. mája 2019 Roadshow, ktorú v 17-tich slovenských mestách 
pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu v 
Slovenskej republike v spolupráci so sieťou Eurodesk Slovensko a jej multiplikátormi.  
Do Európskeho týždňa mládeže sa zapojilo tento rok spolu 118 393 účastníkov v 35 krajinách Európy, 
ktorí sa zúčastnili na 1024 podujatiach.  
 

Konferencia „Radikalizácia mládeže“ 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala 
v dňoch 12. – 14. marca 2019 v Bratislave 
medzinárodnú konferenciu s názvom 
„Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia 
extrémizmu v práci s mládežou“. Konferencia 
bola jedným z odborných a vzdelávacích podujatí 
Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a 
športu zameraných na problematiku radikalizácie 
mladých ľudí. Jej cieľom bolo poskytnúť 
odborníkom a odborníčkam z oblasti výskumu, 
práce s mládežou a mládežníckej politiky 
platformu pre výmenu skúseností z praxe či zistení z najnovších výskumov v oblasti radikalizácie 
mládeže. Viac o podujatí sa môžete dozvedieť na web-stránke. 

 

 

Medzinárodná konferencia „Discover Youth 
Talent“ 
V dňoch 11. až 12. apríla 2019 sa v Bratislave 
uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom 
„Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 
Conference“, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevková 
organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v 
rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej 
skupiny.    

Konferencia sa venovala téme rozvoja potenciálu mladých ľudí a systematickej podpory talentu 
mladých ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane ich identifikácie v rámci neformálneho vzdelávania. Na 
konferencii sme privítali hostí z ministerstiev zodpovedných za mládež, pracovníkov s mládežou a 
mládežníckych reprezentantov krajín Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko),  

https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/je-radikalizacia-mladych-ludi-relevantnou-temou-pre-pracu-s-mladezou-.alej?ind=3


 
 
 
 
 
Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) a po 
prvýkrát aj krajín Západného Balkánu (Srbsko, Albánsko).  

Účastníci z 12-tich krajín si na príkladoch dobrej praxe mali možnosť zo Slovenska odniesť informácie 
o Agende 2030 priamo od mládežníckeho delegáta pri OSN Dominika Porvažníka, a taktiež si vypočuť 
osobný príbeh zrakovo znevýhodnenej Alžbety Polákovej, ktorá napriek svojmu ťažkému osudu 
neprestala veriť v samú seba a stala sa držiteľkou bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z 
Edinburghu (DofE). Peter Huray – pracovník s mládežou na európskej úrovni následne zaujal témou 
Životológie, ktorej sa venuje v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu na stredných školách v 
niekoľkých slovenských mestách.  

Prostredníctvom metódy World Café sa počas prvého 
pracovného dňa účastníci zamerali na hľadanie 
odpovedí na rôzne otázky týkajúce sa samotného 
talentu mládeže, druhý pracovný deň prebiehali 
paralelné workshopy zamerané na témy, ako môže 
práca s mládežou pomôcť identifikovať talenty 
spomedzi mladých ľudí, aké sú nové prístupy a trendy v 
práci s mládežou zameranej na talent či význam 
podpory rozvoja talentu na regionálnej a národnej 
úrovni. 

Viac informácií a fotografie z podujatia nájdete na oficiálnych web-stránkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/medzinarodna-konferencia-discover-youth-talent-splnila-ocakavania.alej?ind=


 
 
 

EURYDICE 

 
V prvom polroku 2019 informačná sieť Eurydice spracovala a vydala štúdiu 
„Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: 
National Policies and Measures“, ktorej cieľom je posúdiť, do akej miery sú 
vzdelávacie systémy schopné reagovať na potreby žiadateľov o azyl a utečencov 
vo vysokoškolskom vzdelávaní.  
Správa je rozdelená na dve časti: prvá prezentuje výber ukazovateľov migračných 
tokov, ktoré dotvárajú kontext správy a na ich základe ponúka druhá časť prehľad 
politík, stratégií a opatrení na integráciu žiadateľov o azyl a utečencov do 
vysokoškolského vzdelávania. Hoci vo väčšine krajín neexistuje žiadny špecifický 
politický prístup, v niekoľkých vzdelávacích systémoch možno nájsť osvedčené 

postupy v oblastiach, ako je uznávanie kvalifikácií bez dokumentácie, podpora jazykového vzdelávania, 
finančná podpora a služby osobného poradenstva. 
 
 

Ďalšou publikáciou vydanou v prvom polroku roku 2019 bola publikácia 
„Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National 
Policies and Measures“. 
Správa popisuje, akými spôsobmi najvyššie riadiace orgány v Európskych štátoch 
podporujú integráciu žiakov-migrantov do škôl. Mapuje širokú škálu národných 
politík a opatrení zameraných na novo prichádzajúcich žiakov-migrantov do škôl. 
Zahŕňa tiež hlbšiu analýzu niektorých kľúčových politík, ktoré umožňujú školám 
prijímať žiakov z rôznorodého jazykového a kultúrneho prostredia a zohľadniť 
holistické a emocionálne potreby žiakov s cieľom podporiť ich vzdelávanie a 
rozvoj. Správa sa zameriava na predpisy a odporúčania týkajúce sa primárneho 

vzdelávania, nižšieho a vyššieho všeobecného stredného vzdelávania, ako aj odborného vzdelávania a 
prípravy. 
  
Druhú časť správy tvorí analýza 10 vybraných vzdelávacích systémov. Informácie pokrývajú 42 
vzdelávacích systémov vrátane 28 členských štátov EÚ, ako aj Bosny a Hercegoviny, Švajčiarska, 
Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Nórska, Srbska, Republiky Severné Macedónsko a Turecka. 
 
 

„Eurydice Brief: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in 
Europe: National Policies and Measures“, vydaná sieťou Eurydice, je prehľadom 
prezentujúcim hlavné zistenia správy „Integrácia žiakov – migrantov do škôl v 
Európe: národné politiky a opatrenia“. Informácie o národných politikách a 
opatreniach zameraných na novo prichádzajúcich žiakov-migrantov do škôl 
dopĺňajú zistenia odbornej literatúry a štatistické analýzy založené na údajoch 
Eurostatu, IEA PRILS 2016 a ICCS 2016. 
 
 

 
 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1bfa322-38cd-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-98095057
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1bfa322-38cd-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-98095057
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39c05fd6-2446-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-98095036
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39c05fd6-2446-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-98095036
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37e45716-250b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-98094277
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37e45716-250b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-98094277
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37e45716-250b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-98094277
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1bfa322-38cd-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-98095057
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39c05fd6-2446-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-98095036


 
 
 
 
 
 
 

V júni 2019 vydala informačná sieť Eurydice publikáciu Recommended Annual 
Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2018/19. 

 
Správa analyzuje odporúčaný minimálny čas výučby v dennom povinnom 
všeobecnom vzdelávaní v 43 európskych vzdelávacích systémoch za rok 
2018/19.  Načrtáva, ktoré predmety v základnom vzdelávaní  sa najviac podieľajú 
na vyučovacom čase. Osobitná pozornosť je venovaná čítaniu, písaniu a literatúre, 
matematike, prírodným vedám a oblasti spoločenskovedných predmetov. Čas 
výučby, ktorý majú študenti k dispozícii, je jedným z kľúčových prvkov na 
dosiahnutie cieľa stanoveného Radou EÚ - zníženie nízkej úspešnosti v oblasti 

čítania, matematiky a prírodných vied medzi 15-ročnými na menej ako 15% do roku 2020. 
Okrem komparatívnej analýzy obsahuje správa aj národné diagramy, ktoré ilustrujú údaje podľa štátov 
a predmetov. Údaje k analýze spoločne zozbierali siete Eurydice a OECD NESLI. Eurydice zhromažďuje 
údaje o vyučovacom čase viac ako dve desaťročia a každoročne aktualizuje tieto zistenia. Dostupné sú 
na internetovej stránke Eurydice od roku 2010. 
 
Všetky publikácie Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na  web sídle Eurydice alebo 
v printovej podobe na vyžiadanie v národnej kancelárii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_sk
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/recommended-annual-instruction-time-full-time-compulsory-education-europe-%20-201819_en_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/recommended-annual-instruction-time-full-time-compulsory-education-europe-%20-201819_en_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/publications_en
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=Eurydice&str=eurydice_kontakt.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/recommended-annual-instruction-time-full-time-compulsory-education-europe-%20-201819_en_en


 
 
 
 

EUROGUIDANCE 

Témou pre rok 2019, na ktorú sa centrum Euroguidance zameriava, je poradenstvo pre znevýhodnenú 
mládež a sociálny rozmer poradenstva. Preto prvým tohtoročným podujatím určeným pre poradcov 
bol seminár „Poradenstvo pre znevýhodnených mladých ľudí“, ktorý sme 2. 4. 2019 organizovali 
v Banskej Bystrici. Pozvali sme hostí z neziskového sektora, ktorí predstavili svoje projekty zamerané 
na kariérové poradenstvo a podporu pre mladých so znevýhodnením. Viac informácií o tomto podujatí 
nájdete v článku na našej stránke.  

V spolupráci s centrom Europass sme tiež pripravili akcie priamo pre žiakov s telesným postihnutím. 
Workshop „Vyskladaj si svoju kariéru“  bol zameraný na mapovanie zručností žiakov, ktorí si následne 
vypĺňali svoj životopis Europass. Podujatie „Európa hrou“ vzniklo vďaka spolupráci  s organizáciami 
Eurodesk, Europass a Národnou agentúrou Erasmus+. Hravou formou sme priblížili možnosti, ktoré 
mladým ľuďom so znevýhodnením poskytuje Európska únia.  
 
Tému medzinárodnej mobility prinášame poradcom i mladým ľuďom prostredníctvom interaktívnych 
workshopov na školách. Spojili sme sa tiež s českým a poľským centrom Euroguidance a pripravili 

podujatie „Poradenstvo prekračujúce 
hranice“, zamerané na prepájanie 
poradcov a výmenu dobrej poradenskej 
praxe a skúseností v regióne česko-
poľsko-slovenského pohraničia. Účastníci 
seminára diskutovali, prečo je dôležité, 
aby poradenstvo prekračovalo hranice, 
akú relevanciu majú skúsenosti zo 
zahraničia pre profesionálny 
a osobnostný rozvoj klientov i poradcov, 
a spoločne sme sa zamýšľali nad tým, ako 
podnietiť zvedavosť klientov a pripraviť 
ich na pobyt v zahraničí. Viac informácií 

o podujatí si môžete prečítať v našom blogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=12&blg=7
https://www.euroguidance.sk/
https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=12&blg=8


 

 

 
Rôzne 

Živé knižnice  
Aj v tomto roku organizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 
v spolupráci so SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu úspešné podujatie Živé knižnice. V štyroch 
krajských mestách (Prešov, Košice, Trenčín, Banská Bystrica) boli žiakom 
základných a stredných škôl predstavené „živé knihy“ – inšpiratívni ľudia, 
ktorí v bežnom živote často čelia vylúčeniu a predsudkom, no tieto prekážky 
sa im darí prekonávať a svojimi osobnými príbehmi dokážu byť inšpiráciou 
pre ostatných. Podujatí sa zúčastnilo vyše 350 mladých ľudí, ktorí si spolu 
vypočuli 16 rôznych životných osudov a odvážili sa klásť otázky, ktoré 
vzbudili diskusie o inklúzii a sile jednotlivca prekonávať samého seba a byť 
inšpiráciou pre ostatných. 

Podujatie bolo rovnako podporené z iniciatívy Európskej komisie „Inšpiratívne vzory“. Viac o metodike 
Živých kníh sa dočítate na web-stránkach Iuventy.  
 

Infodni Centrálneho koordinačného orgánu 
Ďalšou sériou podujatí poskytujúcich informácie o možnostiach čerpania 
prostriedkov z programov EÚ bola séria infodní organizovaná Centrálnym 
koordinačným orgánom (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu), ktorá niesla názov „Možnosť získania prostriedkov z 
priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“. 
Podujatia sa konali v priebehu júna v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove a 
Žiline. SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ vystúpila s 
prezentáciou na troch podujatiach, s výnimkou mesta Prešov, a spolu s 
príkladmi dobrej praxe z daného regiónu poskytla informácie akým 
spôsobom sa môžu noví žiadatelia uchádzať o prostriedky z programu          
Erasmus+. 

 
„Granty pre samosprávy“ 
Úrad vlády SR - odbor programov nadnárodnej spolupráce, 
Združenie miest a obcí Slovenska a ďalší partneri, medzi 
ktorých patria aj obe národné agentúry programu Erasmus+ 
na Slovensku (SAAIC aj IUVENTA), v tomto roku pripravili 
podujatie „Granty pre samosprávy“ v troch slovenských 
mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Košice). Podujatia mali 
za cieľ informovať o možnostiach pre potenciálnych 
záujemcov čerpať fondy a granty EÚ, vrátane programu 

Erasmus+. Okrem neho sa predstavili programy ako Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg 
Central Europe, Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, Visegrad Fund, 
Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Creative Europe a ďalšie. 

 

 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=2020
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Ludske-prava/Ziva-kniznica.alej


 
 
 
 
 

Profesia Days 
Dňa 6. - 7.  marca 2019 ste nás mohli stretnúť na výstavisku v Inchebe v 
Bratislave na veľtrhu príležitostí Profesia Days. Podujatia sa zúčastnili obe 
národné agentúry programu Erasmus+ vrátane Euroguidance centra, teda 
návštevníci mali možnosť dozvedieť sa o možnostiach programu Erasmus+ 
vo všetkých sektoroch a informovať sa, akým spôsobom môže ovplyvniť 
program ich budúcu kariéru. 
 

 
 
Seminár „Diseminácia – Ako na to?“ 
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ v apríli 2019 zorganizovala 
v Bratislave tematický seminár „Diseminácia – Ako na to?“ pre nováčikov 
v programe Erasmus+ v oblasti vzdelávania, ktorí do hlavného mesta 
pricestovali zo všetkých kútov Slovenska. Cieľom seminára bolo priblížiť 
ľudskou rečou a hravou formou základné pojmy, vysvetliť rozdiel medzi 
propagáciou a šírením výsledkov projektov a poskytnúť praktické tipy a triky 
pre prípravu diseminačného plánu a používanie niektorých nástrojov. 
Prezentácie zo seminára a ďalšie materiály sú k dispozícii na web-stránke 
v časti Knižnica. 
 
Roadshow „Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ" 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Informačnou 
kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku pred tohtoročnými 
eurovoľbami pripravili sieť podujatí - roadshow s názvom „Tentoraz idem 
voliť - Doma v EÚ". Súčasťou programu na námestiach v 17 slovenských 
mestách bolo aj predstavenie dobrovoľníkov a aktivistov, programov 
určených pre mladých ľudí, ale aj úspešných projektov, ktoré sa v regióne 
zrealizovali vďaka eurofondom, no mnohí ľudia o nich často nevedia. 
Pripravené boli súťaže, kvízy a o skvelú zábavu sa postarali miestni umelci.  
Roadshow sa zúčastnila aj SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+,  
konkrétne na podujatí v Bratislave a v Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici sa 

okrem predstavenia programu na námestí aktívne zúčastnila aj dvoch diskusií, so študentmi na 
Univerzite Mateja Bela a následne s verejnosťou v Štátnej vedeckej knižnici. 
 

Diskusia s europoslancami a študentmi župných škôl 
Začiatkom apríla sa SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ 
zúčastnila diskusie organizovanej Bratislavským samosprávnym 
krajom a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na 
Slovensku. Vyše 300 žiakov stredných škôl sa stretlo 
v bratislavskom divadle Aréna, kde sa dozvedeli, ako funguje 
Európsky parlament a aké výhody môže EÚ ponúknuť mladým 
ľuďom, pričom veľký dôraz bol kladený na program Erasmus+. Žiaci 
mali množstvo podnetných otázok nielen počas panelovej diskusie, 

ale aj po skončení podujatia, v našom infostánku. Z podujatia vznikla aj krátka TV reportáž. 
 

https://profesiadays.sk/?fbclid=IwAR0OHGErYXY68XRSBlOZDOcY39I9oz1lIR14DhvDYH7RqiifKkJjqD--aCc
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
https://ec.europa.eu/slovakia/news/17_stop_eu_roadshow_in_regions_across_slovakia_sk
https://www.youtube.com/watch?v=Ug0sJGFOSn0&feature=youtu.be&t=423


 
 
 
 
 

Bratislavský majáles 
Tohtoročné oslavy Dňa Európy (9. 5.) sme presunuli na podujatie Bratislavský 
majáles, konajúce sa 4. – 5. mája na Tyršovom námestí v Bratislave. Majáles 
bol zároveň súčasťou spomínanej roadshow, či Európskeho týždňa mládeže, 
takže pre účastníkov sme si spolu so Zastúpením Európskej komisie na 
Slovensku pripravili veľké množstvo aktivít. V informačnom stane EÚ si 
návštevníci mohli vypočuť diskusie v rámci „Café Európa“, dozvedieť sa, aké 
výhody má členstvo v EÚ a ako môžu nielen oni, ale aj rôzne vzdelávacie 
inštitúcie a školy, využiť program Erasmus+. Hoci nám počasie tento rok 
neprialo a druhý deň podujatia musel byť zrušený, ako to v stánku vyzeralo, 
si môžete pozrieť na videu. 

 

Štúdia o dopade mobilít na inštitúcie a jednotlivcov  
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ vydala novú štúdiu s názvom 
„Dopad vzdelávacích mobilít na inštitúcie a jednotlivcov v rámci Kľúčovej 
akcie 1 v sektore odborného vzdelávania a prípravy“. Štúdia je zameraná na 
zmapovanie prínosu mobilitných projektov v sektore odborného vzdelávania 
a prípravy pre rozvoj odborných, jazykových a interpersonálnych zručností 
účastníkov, zistenie silných stránok vzdelávacích mobilít, ako aj možností 
zvýšenia ich účinnosti a efektívnosti. 

 

 

 
Pamätná medaila UK pre SAAIC 
V tomto roku oslavuje Univerzita Komenského svoje okrúhle 100. výročie a 

pri tejto príležitosti sa konajú viaceré podujatia. Koncom júna, na 

slávnostnom akademickom zhromaždení v Aule UK, udeľoval rektor Marek 

Števček ocenenia univerzity a SAAIC tak získal pamätnú medailu „za 

doterajšiu produktívnu spoluprácu, nadštandardné vzťahy a pomoc pri 

rozvoji Univerzity Komenského v Bratislave.“ Cenu prevzal prof. Ing. Jozef 

Ristvej, PhD., predseda správnej rady SAAIC, a Ing. Eva Bikárová, PhD., 

koordinátorka SAAIC - Národnej agentúry programu Erasmus+.  

Ocenenie si veľmi vážime a univerzite prajeme, aby nasledujúcich 100 rokov 

bolo ešte úspešnejších a vychovalo množstvo šikovných a vzdelaných ľudí, ktorí pomôžu rozvíjať 

Slovensko a úspešne ho budú prezentovať vo svete.  Viac o 100. výročí UK sa dočítate na jej web-

stránkach. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zekvsr/videos/390416461805737/
https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/2019_impactovp_studia_final_web_1904.pdf
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/tlacove-spravy/article/tento-tyzden-vyvrcholia-oslavy-storocnice-univerzity-komenskeho/?fbclid=IwAR13hFnrn9COoQMs7yFvkQQkQUbU8-8n84Ex5rIS7sJGViqUCGXR51PRMgc
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/tlacove-spravy/article/tento-tyzden-vyvrcholia-oslavy-storocnice-univerzity-komenskeho/?fbclid=IwAR13hFnrn9COoQMs7yFvkQQkQUbU8-8n84Ex5rIS7sJGViqUCGXR51PRMgc
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/tlacove-spravy/article/tento-tyzden-vyvrcholia-oslavy-storocnice-univerzity-komenskeho/?fbclid=IwAR13hFnrn9COoQMs7yFvkQQkQUbU8-8n84Ex5rIS7sJGViqUCGXR51PRMgc
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