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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Ocenenie pre slovenských realizátorov programu Erasmus+ 

v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 
 

 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

s radosťou informuje o vynikajúcich úspechoch slovenských riešiteľov projektov Erasmus+ 

v rámci iniciatívy Európskej komisie, Európskeho týždňa odborných zručností 2020.  

 

Súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú každoročne udeľované Ceny 

výnimočnosti v odbornom vzdelávaní a príprave vo viacerých kategóriách. Tento rok  

Slovensko slávi rovno dva úspechy: 

❖ V kategórii „Ceny Európskych agentúr“ a #CedefopPhotoAward (súťaž vyhlásená 

Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania) sa na 1. mieste umiestnila  

Škola umeleckého priemyslu na Jakobyho ulici v Košiciach ako dlhodobý realizátor 

projektov Erasmus+.  Víťazstvo získali so svojim videom žiaci odboru animovaná 

tvorba a grafický dizajn. 

❖ V kategórii „European Funding for Excellence Awards - Erasmus+ dištančné 

vzdelávanie“ boli odbornou porotou do verejného hlasovania nominované dva najlepšie 

projekty, medzi ktorými je aj slovenský Erasmus+ projekt „Inovatívny nástroj 

zmiešaného vyučovania o bezpečnom manažmente ochrany včiel pred škodcami“, ktorý 

realizuje Stredná odborná škola na ulici Pod Bánošom v Banskej Bystrici v rámci 

iniciatívy BLESABEE – od zdravých včiel k zdravým ľuďom. V tejto kategórii 

prebieha do 10. novembra 2020 (22:00) verejné hlasovanie na webstránkach Európskej 

komisie, v ktorom je možné projekt pochádzajúci zo Slovenska stále podporiť. 

 

 

https://www.facebook.com/152084498157652/videos/369669070829295/UzpfSTQ1NjI4MDc5MTE2NzA1NjozMjI2MDgyMDU0MTg2OTAy/?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARDouO0tPpgNE-S2xhftGiIM6_ONFIQAGoiGTpMc8imOsPV8dy3KWz05FYAftkB3uxCPwYyGTfFhwliTGLLiTwsq_1oxs-ZF8efVl7O2jQ_0wjUJvNOu70ahPqvNdPoB5RJDQ1Z59oIU6B1sgENFIN6Ktg0XwhwaRxx9d5XsiXCccnvbiUBSl79oM7wjvqxtieASmqiaJcyZiLYeWSe4bkfWBzjVsuXEAbhlJsyMnpWD6Kr9DKwVTnMnv0YcfzrQJ_LCWrufr7hRBx9SN6FyipDv6s3-4nwRSL-A2rKO0VkE-VCmH32FAocPYE5uCJ_tyB_tdQLhQY5a2gc9dG5Cg7V9zMFP2BW4RN2cB6pLy8Q21UVsiTOFBtNyqYi5SQ1tkp1tvD1VI3Z1Au894q_G-667ehLpB2m8ECTIJAxQR-zFmzehBbxniVjeo73Zf2Ko7h4ayzQhU8HmXgXq_L-ngesDLxYaOoCgz4Yukq1ozbYEAXsiWAmZqktO_94jCRcjyQ&__tn__=*NKH-R
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/nominees_en


 

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v 

roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy 

(OVP), ktoré je schopné poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné na naplnenie osobného, ale aj 

profesionálneho života. Iniciatíva zahŕňa podujatia v členských krajinách Európskej únie, ktoré 

sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Témou roku 2020 je 

„Prechod na zelené a digitálne OVP“. Hlavné podujatie piateho ročníka, na ktorom budú 

slávnostne vyhlásení aj víťazi Cien výnimočnosti, sa bude konať v Berlíne od 09. do 13. 

novembra 2020 po prvýkrát online. 

 

Súťaže vyhlásené SAAIC – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu v rámci Európskeho týždňa odborných zručností nájdete na našich 

webstránkach. 

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk. 

 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5014
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5014
http://www.erasmusplus.sk/

