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PRÍHOVOR 
PREDSEDU 
SPRÁVNEJ RADY

	 Ambícia	hľadať	inovácie	pre	akademické	
prostredie,	 nadväzujúc	 na	 Nežnú	 revolúciu	 –	
spoločenskú	 zmenu	 iniciovanú	 z  akademickej	
pôdy,	viedla	v roku	1992	k založeniu	Združenia	 
pre	 rozvoj	 medzinárodnej	 spolupráce	 slo-
venských	 vysokých	 škôl.	 Združenie	 vytvori-
lo	 optimálne	 podmienky	 pre	 využívanie	 me- 
dzinárodných	 schém	 spolupráce.	 Spočiatku	
sme	využili	schémy	pomoci	programu	TEMPUS.	
Vysoké	školy	presvedčivo	zvládli	transformáciu	
k  univerzálnym	 akademickým	 hodnotám	 
slobody	 a  pluralite	 názorov,	   rešpektovaniu	
rozmanitosti	 a  ľudských	 práv.	 Už	 v  roku	 1999	
bolo	 Slovensko	 zakladajúcim	 signatárom	 Bo-
lonskej	 deklarácie	 o	 založení	 Európskeho	
vysokoškolského	priestoru.	SAAIC	sa	prirodzene	
stal	 jedným	 z  ústredných	 bodov	 Bolonského	
procesu	 a  priestorom	 pre	 zapojenie	 vysokých	
škôl	 do	 európskych	 vzdelávacích	 programov	
pod	vlajkou	ERASMUS.
	 V tomto	roku	oslavujeme	30	rokov	pôso-
benia	 našej	 asociácie.	 Za	 prácou	 asociácie	 sú	
konkrétne	 príbehy	 študentov	 aj	 pedagógov,	
ktorým	program	Erasmus+	menil	a	mení	životy.	
Vysoké	školy	dôsledne	plnia	svoju	spoločenskú	
úlohu.	Indikátor	účasti	v terciárnom	vzdelávaní	
úspešne	prekročil	určený	cieľ	do	roku	2020.	
	 SAAIC	je	odhodlaný	prispieť	k naplneniu	
Stratégie	internacionalizácie	vysokého	školstva	
a k vytvoreniu	Európskeho	vzdelávacieho	prie-
storu	do	roku	2025.	Kľúčové	pre	úspech	Európy	
a Slovenska	 je	zvýšiť	 investície	do	vzdelávania,	
dobre	využiť	vytvorené	európske	nástroje,	ktoré	
okrem	iného	tvorí	aj	program	Erasmus+.
	 Pred	 nami	 je	 zelená	 a  digitálna	 
transformácia	 ako	 náš	 záväzok	 k	 potrebe	
prispievať	 k  udržateľnému	 životnému	 pros-
trediu	 a  inováciám.	 Budeme	 podporovať

partnerstvo	 slovenských	 vysokých	 škôl	 v  ini- 
ciatíve	Európske	univerzity,	ktorá	ukazuje	cestu	
kvality	 vo	 vzdelávaní.	 Potrebné	 je	 zamerať	 sa	
na	začleňovanie,	rodovú	rovnosť	a zlepšovanie	
prístupu	ku	vzdelaniu.	Vysoké	školy	reagujú	na	
zmeny	 a  aktuálne	 spoločenské	 výzvy	 tak,	 ako	
sa	 ukázalo	 aj	 v  súvislosti	 s  krízou	na	Ukrajine.
	 Ďakujem	 za	 dôveru,	 ktorú	 Európska	 
komisia	a Ministerstvo	školstva,	vedy,	výskumu	
a športu	SR	dali	našej	asociácii.	Zamestnancom	
SAAIC	 ďakujem	 za	 dlhoročnú	 poctivú	 prácu	
a všetkým	kolegom	želám	veľa	síl	a	entuziazmu	
k napĺňaniu	našich	spoločných	cieľov.

predseda Správnej rady SAAIC (od roku 2019)
prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. JOZEF RISTVEJ, PhD.
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SPRÁVNE 
A DOZORNÉ 
RADY SAAIC

1992 - 1995
SPRÁVNA RADA:

Predseda:  
prof.	JUDr.	Peter	Blaho,	CSc.

prof.	Ing.	Jozef	Balla,	CSc.
prof.	PhDr.	Miroslav	Bažány	
doc.	Ing.	Milan	Dado,	CSc.	

doc.	Ing.	Ľubomír	Harach,	CSc.	
doc.	PhDr.	Teodor	Hrehovčík,	CSc.	
doc.	Ing.	Zlatica	Ivaničová,	CSc.	

doc.	Ing.	Gejza	Timčák	
Ing.	Peter	Skovajsa	

Ivan	Horvat

DOZORNÁ RADA: 
Ing.	Tibor	Lukáč,	CSc.

1996 - 1998
SPRÁVNA RADA:

Predseda:  
prof.	JUDr.	Peter	Blaho,	CSc.	

prof.	Ing.	Jozef	Balla,	CSc.
doc.	PhDr.	Teodor	Hrehovčík	
doc.	Ing.	Zlatica	Ivaničová,	CSc.	
doc.	Ing.	Milan	Žalman,	CSc.	

Ing.	Peter	Skovajsa
Ivan	Horvat	

MUDr.	Alexander	Kurtanský

DOZORNÁ RADA: 
doc.	Ing.	Tibor	Lukáč,	CSc.
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2005 - 2009
SPRÁVNA RADA:

Predsedníčka:  
doc.	PhDr.	Jana	Lenghardtová,	CSc.

prof.	Ing.	Jozef	Balla,	CSc.	
doc.	PhDr.	Teodor	Hrehovčík	

prof.	Ing.	Dobroslav		Kováč,	CSc.	
prof.	Ing.	Pavol	Kukuča,	CSc.	
prof.	PhDr.	Eva	Malá,	CSc.
doc.	Ing.	Marian	Veselý,	CSc.

Mgr.	Irena	Fonodová

DOZORNÁ RADA: 
doc.	Ing.	Igor	Hudoba,	CSc.	
PhDr.	Nadežda	Polláková	

doc.	RNDr.	Michal	Greguš,	PhD.

2009 - 2012
SPRÁVNA RADA:

Predsedníčka:  
prof.	PhDr.	Eva	Malá,	CSc.

doc.	RNDr.	Beáta	Brestenská,	PhD.	
doc.	PhDr.	Magdaléna	Bilá,	PhD.	
prof.	Ing.	Marián	Dzimko,	CSc.	
doc.	Ing.	Žofia	Kuzevičová,	PhD.	
MUDr.	Peter	Osuský,	CSc.	

doc.	Ing.	arch.	Ľubica	Vitková,	PhD.	
Mgr.	Boris	Sloboda	

Ján	Kvapil	
MUDr.	Alexander	Kurtanský

DOZORNÁ RADA: 
prof.	RNDr.	Jozef	Komorník,	DrSc.		
doc.	Ing.	Ján	Dvoran,	CSc.,	ThDr.	
PaedDr.	Ing.	Gabriel	Paľa,	PhD.

1999 - 2002
SPRÁVNA RADA:

Predseda:  
prof.	Ing.	Jozef	Balla	

prof.	JUDr.	Peter	Blaho,	CSc.	
doc.	PhDr.	Teodor	Hrehovčík	
doc.	Ing.	Zlatica	Ivaničová,	CSc.	
doc.	Ing.	Martin	Klimo,	CSc.*		
doc.	Ing.	Tomáš	Sabol,	CSc.	
doc.	Ing.	Marian	Veselý	
RNDr.	Štefan	Cimbák	
Štefan	Morávek	

MUDr.	Alexander	Kurtanský

DOZORNÁ RADA: 
doc.	Ing.	Stanislav	Tuleja,	CSc.	
doc.	Ing.	Igor	Hudoba,	CSc.	

PhDr.	Marianna	Prčíková,	PhD.

*(nahradený	prof.	Ing.	Pavlom	
Kukučom,	CSc.)

2002 - 2005
SPRÁVNA RADA:

Predseda:  
prof.	Ing.	Jozef	Balla,	CSc.

prof.	Ing.	Anton	Blažej,	DrSc.	
prof.	Ing.	Dobroslav		Kováč,	CSc.	
prof.	Ing.	Pavol	Kukuča,	CSc.	
prof.	Ing.	Juraj	Stern,	CSc.	
doc.	Ing.	Marian	Veselý		
PhDr.	Ivan	Hromada	
Žigmund	Bertók

MUDr.	Alexander	Kurtanský

DOZORNÁ RADA: 
doc.	Ing.	Igor	Hudoba,	CSc.	

PhDr.	Marianna	Prčíková,	PhD.	
doc.	Ing.	Stanislav	Tuleja,	CSc.
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2019 - 2022
SPRÁVNA RADA:

Predseda:  
Prof.	Ing.	Jozef	Ristvej,	PhD.

doc.	Ing.	Monika	Bakošová,	PhD.
Dr.	h.	c.	prof.	Ing.	Peter	Bielik,	PhD.

Mgr.	Eva	Faithová,	PhD.
doc.	Ing.	Silvia	Ručinská,	PhD.

doc.	Mgr.	art.	Svetlana	Waradzinová
doc.	Ing.	Martina	Zeleňáková,	PhD.

Mgr.	Marek	Moška	
Mgr.	Imrich	Babic

MUDr.	Alexander	Kurtanský

DOZORNÁ RADA: 
doc.	PhDr.	Katarína	Chovancová,	PhD.

Ing.	Jana	Blštáková,	PhD.
Michaela	Moldová	Chovancová,	PhD.

2022 - 2025
SPRÁVNA RADA:

Predseda: 
Prof.	Ing.	Jozef	Ristvej,	PhD.

Mgr.	Eva	Faithová,	PhD.
prof.	MVDr.	Zita	Faixová,	PhD.

doc.	PaedDr.	Monika	Hornáček	Banášová,	PhD.
Ing.	Marián	Kováč,	PhD.

PhDr.	Martina	Pavlíková,	PhD.
Mgr.	Mária	Vasiľová,	PhD.

doc.	Mgr.	Art.	Marcel	Benčík,	ArtD.
PhDr.	Marek	Moška
Mgr.	Imrich	Babic

doc.	Mgr.	Boris	Mattoš,	PhD.
Ing.	Jozef	Detko

DOZORNÁ RADA: 
doc.	Mgr.	Jaroslav	Ušiak,	PhD.
Ing.	Jana	Blštáková,	PhD.

Michaela	Moldová	Chovancová,	PhD.

2012 - 2015
SPRÁVNA RADA:

Predsedníčka:  
doc.	RNDr.	Beáta	Brestenská,	PhD.

prof.	PaedDr.	Pavol	Bartík,	PhD.
doc.	PhDr.	Magdaléna	Bilá,	PhD.
prof.	Ing.	Marián	Dzimko,	CSc.	
prof.	Dr.	Ing.	Elena	Horská

Ing.	Marcela	Rabatinová,	PhD.
doc.	Ing.	Silvia	Ručinská,	PhD.
Ing.	Vladimír	Belovič,	CSc.
Ing.	Anna	Jamborová

MUDr.	Alexander	Kurtanský	

DOZORNÁ RADA: 
doc.	Ing.	Ján	Dvoran,	CSc.

PhDr.	Ildikó	Némethová,	PhD.
prof.	RNDr.	Ing.	Ľudomír	Šlahor,	CSc.

2016 - 2019
SPRÁVNA RADA:

Predsedníčka:  
doc.	RNDr.	Beáta	Brestenská,	PhD.

prof.	JUDr.	Anna	Bandlerová,	PhD.
prof.	Ing.	Janette	Brezinová,	PhD.	
doc.	Mgr.	art.	Matúš	Oľha,	PhD.	
doc.	Ing.	Jozef	Ristvej,	PhD.	
doc.	Ing.	Silvia	Ručinská,	PhD.

doc.	Mgr.	art.	Svetlana	Waradzinová	
Mgr.	Marek	Moška	

Mgr.	Bibiana	Hromadová
MUDr.	Alexander	Kurtanský

DOZORNÁ RADA: 
Ing.	Jana	Blštáková,	PhD.	

doc.	PhDr.	Katarína	Chovancová,	PhD.
Ing.	Marián	Kováč,	PhD.
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1994
‣ Členstvo v ACA (Asociácia pre 
akademickú spoluprácu) so síd-
lom v Bruseli (SAAIC a SAIA ako 
jediné organizácie z krajín stred-
nej a východnej Európy).

1995

‣ Štart Národnej koordinačnej 
jednotky programu Leonardo 
da Vinci. Riaditeľkou sa stala 
Mgr. Irena Fonodová.

1990
‣ Vstup slovenských vysokých 
škôl do akademického prie-
storu prostredníctvom eko-
nomickej pomoci Európskeho 
spoločenstva pre strednú Európu 
PHARE a programu TEMPUS.

‣ Vznik Národnej kancelárie 
programu Tempus na Ústave 
informácií a prognóz školstva. 
Riaditeľkou kancelárie sa sta-
la PhDr. Viera Farkašová, CSc.

1992

1987

‣ Z Národnej kancelárie 
programu Tempus vzniká 
občianske združenie s náz-
vom Združenie pre rozvoj 
medzinárodnej spolupráce 
slovenských vysokých škôl. 

‣ Zvolenie prvej správnej rady 
Valným zhromaždením.

‣ Začiatok programu Erasmus  
v Európe.

30 ROKOV
HISTÓRIE

10
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2004

‣ Štart národnej štruktúry pre 
program Erasmus Mundus.

2014
‣ Začiatok Národnej agentúry 
programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú 
prípravu. 

2017

‣ Riadenie Národnej agentúry pro-
gramu Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu preberá  
Mgr. Alexandra Junášková.

2022
‣ 35. výročie programu  
Erasmus+ v Európe.
‣ Podpísanie Memoranda o spo-
lupráci so Štátnym inštitútom 
odborného vzdelávania.

2019
‣ SAAIC získal pamätnú me-
dailu „za doterajšiu produk-
tívnu spoluprácu, nadštan-
dardné vzťahy a pomoc pri 
rozvoji Univerzity Komenského 
v Bratislave“ pri príležitosti  
100. výročia založenia UK.

2007
‣ Vznik Národnej agentúry Pro-
gramu celoživotného vzdeláva-
nia pod vedením Mgr. Ireny Fono-
dovej. Základ programu tvorili 
vzdelávacie programy Leonardo 
da Vinci a Sokrates.

‣ 20 rokov programu Erasmus  
v Európe.

2021

‣ Vedenie SAAIC  preberá Ing. Jozef 
Detko v pozícii výkonného riaditeľa.

‣ Začiatok nového programového 
obdobia Erasmus+ 2021 – 2027.

1998
‣ Vznik centra EUROGUIDANCE. 
Koordinátorom centra sa stal  
Ing. Jozef Detko.

1997 - 1999

‣ Koordinovanie programu bilat-
erálnej spolupráce Akcia Rakús-
ko-Slovensko.

1996
‣ Založenie Národnej kancelárie 
programu Sokrates. Riaditeľkou 
sa stala Mgr. Ľubica Gállová.

‣ Rozšírenie aktivít združenia  
o kanceláriu EURYDICE. Vedúcou 
kancelárie sa stala Mgr. Marta 
Ivanová.

‣ Zmena názvu občianskeho 
združenia na Slovenská akade-
mická asociácia pre medzinárod-
nú spoluprácu (Slovak Academic 
Association for International Co-
operation).
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Ukončené programy

TEMPUS I, II, III A IV
1990 – 2000 a 2004 – 2013

2004 - 20131996 - 2006

1996 - 2006

2007 - 2013

Program podporoval reformu  
a modernizáciu vysokoškols-
kého vzdelávania v partner-
ských krajinách. Jeho cieľom 
bolo tiež zbližovanie systémov 
vysokoškolského vzdelávania 
partnerských krajín a EÚ pros-
tredníctvom inštitucionálnej 
spolupráce.

Program bol zameraný na podpo-
ru spolupráce a mobility v oblas-
ti vysokoškolského vzdelávania 
medzi krajinami Európskej únie  
a „tretími krajinami“, t. j. krajinami 
mimo EÚ, EFTA a kandidátskymi 
krajinami. Vychádzal z lisabon-
skej stratégie, jeho cieľom bolo 
premeniť európsky vzdelávací 
priestor na centrum excelencie  
a kvality.

Program sa venoval odbornému 
vzdelávaniu a príprave od štu-
dentov na stredných školách po 
vzdelávanie ľudí na trhu práce. 
V rámci neho sa uskutočnili 
stáže a výmeny zamerané na 
profesijný rozvoj, ako aj pro-
jekty tvorby a prenosu inovácií  
v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy.

Program Socrates mal 3 pod-
programy: Comenius, Erasmus, 
Gruntwig + Arion. 

Comenius umožnil materským, 
základným a stredným školám 
vytvárať prostredníctvom gran-
tovej schémy partnerstvá a re-
alizovať individuálnu mobilitu 
pedagógov a študentov peda-
gogických fakúlt do krajín EÚ.

Erasmus zabezpečoval mobilitu 
študentov a akademických pra-
covníkov vysokých škôl v kra-
jinách EÚ.

Gruntwig + Arion umožnil in-
štitúciám formálneho a neformál-
neho vzdelávania dospelých vy- 
tvárať partnerstvá a individuálnu 
mobilitu pracovníkov.

Program EÚ v oblasti vzdeláva-
nia, odbornej prípravy, mládeže 
a športu, ktorý bol zameraný na 
posilnenie zručností, zamest-
nateľnosti a podporu modernizá-
cie vzdelávania, odbornej prípravy 
a systémov práce s mládežou.

PREDCHODCOVIA 
SÚČASNÝCH 
PROGRAMOV 
MEDZINÁRODNEJ 
SPOLUPRÁCE

ERASMUS MUNDUS
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HEREG

2015 - 2016

(Increasing the Impact of Higher 
Education in the Regions)

Projekt Ministerstva škol- 
stva, vedy, výskumu a športu SR 
v rámci Kľúčovej akcie 3 pro-
gramu Erasmus+. Cieľom projek-
tu bolo zmapovať  úlohu, ktorú 
zohrávajú slovenské vysoké 
školy v regiónoch a posilniť  
implementáciu reforiem vyso- 
koškolského vzdelávania v kra-
jinách Európskeho priestoru vy-
sokoškolského vzdelávania EHEA.

SIHE

2016 - 2018

(Support for Implementation of 
Reform Tools in Slovak Higher 

Education) 
Cieľom projektu bolo vytvoriť plat-
formu pre fakulty vysokých škôl 
na Slovensku na diskusiu s národ-
nými a zahraničnými expertmi  
v troch tematických oblastiach:

1. zabezpečovanie kvality, 
2. správna aplikácia eu-
rópskeho systému prenosu 
kreditov a jeho prepojenie so 
vzdelávacími výstupmi, 
3. vzdelávanie zamerané na 
študenta.

MOVE

2021

(Mapping Open Virtual Exchan- 
ges in Slovak Universities)

Spoločný projekt Univerzi-
ty Komenského v Bratislave  
a Technickej univerzity v Koši-
ciach. Projekt bol podporený  
v rámci Výzvy na podávanie roz-
vojových projektov verejných 
vysokých škôl v roku 2020. 
Cieľom projektu bolo pripraviť sú-
bor odporúčaní a štandardov pre  
realizáciu virtuálnych mobilít  
a výmen.
 

INTERUV

2012 - 2015

Projekt v rámci programu Erasmus 
Mundus zameraný na propagáciu 
a podporu spoločných študijných 
programov európskych univerzít  
s partnermi zo Západného 
Balkánu, východnej Európy, Stred-
nej Ázie a Stredozemia. 

NETWBL

2013 - 2016

Tematická sieť 29 národných 
agentúr zameraná na posilne-
nie prepojenia výučby s praxou 
(work based learning) v odbor-
nom vzdelávaní a príprave a vo 
vysokoškolskom vzdelávaní.

Ukončené projekty

NAFORFILL ECCE MUNDUS
TÍM EXPERTOV 

PRE ECVET 

NEWS SKILLS 
FOR NEW JOBS BOLONSKÝ PROCESEMAP II 

QALLL

2010 - 2011 2011 - 2014 2012 - 2020

2010 - 2012 2011 - 20132010 - 2012

2010 - 2012

Národné fórum ako nástoj na 
zlepšenie stratégie celoživot-
ného vzdelávania 
Cieľom projektu bolo s odstu-
pom desiatich rokov opäť otvoriť 
diskusiu k stratégii celoživot-
ného vzdelávania a kariérneho 
poradenstva a vytvoriť národné 
fórum k tejto téme.

Projekt bol súčasťou programu 
Erasmus Mundus, v rámci 
ktorého sa organizovali trénin-
gové a kontaktné semináre pre 
univerzity v strednej Európe 
(Slovensko, Maďarsko a Rakús-
ko) v spolupráci s univerzitami 
z oblasti Západného Balkánu, 
Strednej Ázie, Ruska a Ukrajiny.

Projekt bol zameraný na vy- 
tvorenie národného tímu 
expertov pre ECVET (Eu-
rópsky systém prenosu kre- 
ditov v odbornom vzdelávaní 
a príprave). Jeho cieľom bolo 
poskytnúť informácie o mož- 
nostiach jeho implementácie  
v systéme odborného vzdeláva-
nia a prípravy odbornej verejnosti  
a slovenským odborným školám 
na Slovensku.

Tematická sieť Národných 
agentúr Programu celoživot-
ného vzdelávania zameraná 
na predvídanie budúcich 
zručností a ich zosúladenie na 
trhu práce.

Projekt zameraný na vytvore-
nie národného tímu expertov 
a poskytnutie podpory slo-
venským vysokým školám pri 
aplikácii cieľov bolonského 
procesu.

Projekt v rámci programu  
Erasmus Mundus. Bol 
zameraný na podporu 
vysokoškolských inštitúcií pri 
predkladaní projektov zame-
raných na spoločné študijné 
programy.

(Quality Assurance in Lifelong 
Learning)

Projekt tematickej siete 15-tich 
národných agentúr Programu 
celoživotného vzdelávania. Bol 
zameraný na zlepšenie kvality  
a efektivity vzdelávania a prípra-
vy s cieľom vyzdvihnúť pro-
jekty dobrej praxe a pripraviť 
odporúčania v oblasti celoživot-
ného vzdelávania.
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INTERNACIONALIZÁCIA 
VZDELÁVANIA 
A SAAIC
Za	 30	 rokov	 existencie	 SAAIC	 sme	medzinárodnú	
skúsenosť	sprostredkovali	viac	ako	88	000	žiakom	 
a	študentom	a	viac	ako	31	000	učiteľom.	Len	v	rokoch	
2014	 až	 2021	 sme	 s	 internacionalizáciou	 pomohli	
takmer	900	organizáciám	venujúcim	sa	vzdelávaniu	
(z	 toho	 takmer	 700	 školám	na	 všetkých	 stupňoch	
vzdelávania)	 vo	 viac	 ako	 2300	 medzinárodných	 
projektoch.

Zdrojom údajov o mobilitách, zapojených organizáciách a projektoch pre všetky grafy v tejto časti sú štatis-
tiky z oficiálnych administratívnych nástrojov jednotlivých programov EÚ.

Počet žiakov, študentov a učiteľov vyslaných  
na zahraničnú mobilitu (1998-2020)

Poznámka: Kategória učiteľov zahŕňa aj inštruktorov, majstrov odbornej výchovy či iné profesie.
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Znázornenie mobilných tokov 
v programe Erasmus+

Poznámka: Prehľad programových krajín platný pre obdobie 2014 – 2020 podľa podielu slovenských mobilít.

Rebríček krajín (TOP 10), z ktorých najčastejšie 
pochádzajú zahraničné organizácie zapojené do 

slovenských projektov (obdobie 2014-2021)
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Mapa škôl Erasmus+ na Slovensku

ZŠ, gymnáziá a konzervatóriá zapojené 
do programu Erasmus+ v období 2014-2020

Stredné odborné školy zapojené 
do programu Erasmus+ v období 2014-2020

Poznámka: Veľkosť symbolu indikuje počet 
zapojených škôl.

Poznámka: Veľkosť symbolu indikuje počet 
zapojených škôl.
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Počty zapojených organizácií zo Slovenska do programu 
Erasmus+ v období 2014-2021 podľa typov
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Podiel sektorov na celkovom počte projektov 
v programe Erasmus+ v období 2014-2021
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SAAIC DNES
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu	 je	
založená	v	súlade	so	zákonom	č. 83/1990	Zb.	o	združovaní	občanov	
v	znení	zákona	č.	300/1990	Zb.	dobrovoľným	združením	fyzických	
a	právnických	osôb.	Členmi	združenia	sú	slovenské	vysoké	školy.

Valné Správna 
rada

SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ ASOCIÁCIA 
PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 

Národná agentúra
Erasmus+ Kancelária 

projektovservis

Odbor komunikácie 
a marketingu Eurydice

Euroguidance

Odbor kontroly 
projektov

Odbor riadenia
projektov

Sekretariát, 
registratúra, 

Ekonomické 
oddelenie, sklad,

personalistika 

IT podpora

Verejné obstarávanie, 

ISO 9001

Dozorná 
rada
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Internacionalizácia	 je	 dnes	 prioritou	 akej-
koľvek	 inštitúcie,	 ktorá	 funguje	 v	 sektore	
vzdelávania	 či	 už	 ako	 poskytovateľ	 vzdeláva-
nia,	 alebo	 vzdelávanie	 ovplyvňuje	 či	 formuje.	
Ambíciou	SAAIC	je	stať	sa	centrom,	ktoré	bude	
súčasťou	 inovačného	 ekosystému	 –	 sústre-
dením	informácií	o	medzinárodných	trendoch	
či	inováciách	vo	vzdelávaní	a	ich	poskytovaním	
a	 upriamovaním	 pozornosti	 na	 postavenie	
nášho	 vzdelávacieho	 systému	 v	 Európskom	
vzdelávacom	priestore.	Podporí	rozvoj	kapacít	
vzdelávacích	 inštitúcií,	 podnikov	 a	 autorít,	
ktoré	nesú	zodpovednosť	za	formovanie	politík	
v	oblasti	vzdelávania.	S	týmto	cieľom	asociácia	
posilnila	v	roku	2021	svoj	odborný	tím.

Medzinárodná online konferencia Vízie Eras-
mus+ organizovaná pri príležitosti začiat-
ku nového programového obdobia Erasmus+  
a 35. výročia vzniku programu.

Konferencia pri príležitosti 30. výročia pro-
gramu Erasmus+, zástupcovia organizácií  
a škôl zapojených do programu Erasmus+ počas  
panelovej diskusie.

Nie	 sme	 len	 združením	 pre	 našich	 členov.	
Kľúčoví	aktéri	s	nami	vytvárajú	tímy	a	aktívne	
prispievame	k	politikám:

‣ identifikácie	 a	 uznávania	 nadobud-
nutých	vedomostí	a	zručností,
‣ transferu	 inovácií	 v	 oblasti	 odborného	
vzdelávania	a	prípravy,
‣ rozvoja	 a	 integrácie	 vzdelávania	 dos-
pelých	v	systéme	celoživotného	vzdeláva-
nia,
‣ zavádzania	kvality	a	internacionalizácie	
vysokých	škôl,
‣ inklúzie	 a	 diverzity	 vo	 všetkých	 oblas- 
tiach	vzdelávania,
‣ digitalizácie	vzdelávacích	procesov.

Zástupcovia	 strešných	 vzdelávacích	 orga-
nizácií,	 reprezentatívnych	 združení	 a	 komôr	
sú	 súčasťou	 transparentného	 systému	 imple-
mentácie	programu	Erasmus+.

Dôležitou	 súčasťou	 odborných	 kapacít	 
SAAIC	 sú	 Euroguidance	 centrum	 na	 Sloven-
sku	 a	 národná	 kancelária	Eurydice.	 Centrum	
Euroguidance	 podporuje	 systém	 celoživot-
ného	 kariérového	 poradenstva	 a	 zviditeľňu-
je	prínos	 individuálnych	 skúseností	 získaných	
medzinárodnou	 mobilitou.	 Úlohou	 Národnej	
kancelárie	 Eurydice	 je	 poskytovať	 tvorcom	
politík	 v	 oblasti	 vzdelávania	 informácie	 
a	analýzy	o	vzdelávacích	systémoch	krajín	EÚ.

SAAIC	sa	snaží	v	rámci	vlastných	operácií	za-
vádzať	spoločensky	zodpovedné	metódy:

‣ Environmentálna	 udržateľnosť	 a	 di- 
gitálne	inovácie	sa	stali	súčasťou	Politiky	
kvality	 SAAIC.	 S	 cieľom	 minimalizovať	
negatívne	vplyvy	aktivít	na	životné pros-
tredie SAAIC	postupne	prechádza	na	kom-
pletnú	 digitalizáciu	 procesov.	 Zároveň	
už	 dlhodobo	 vedie	 svojich	 zamestnan-
cov	 k	 triedeniu	 odpadu	 a	 k	 recyklácii.	

Zamestnanci	 SAAIC	 organizujú	 ale-
bo	 sa	 zapájajú	 do	 aktivít	 zameraných	 na	
ochranu	 životného	 prostredia.	 V	 oblas-
ti	 verejného	 obstarávania	 sa	 zohľadňu-
jú	 environmentálne	 charakteristiky	 ob-
starávaného	 tovaru	 a	 služieb	 všade	 tam,	
kde	je	to	možné.
‣ V sociálnej oblasti,	ktorú	SAAIC	považu-
je	za	kľúčovú,	má	SAAIC	za	cieľ	neustále	
rozvíjať	 svojich	 zamestnancov.	 Hlavným	
prvkom	 je	 zameranie	 na	 zvyšovanie	
kompetencií	 zamestnancov	 prostred-
níctvom	 vysokej	 variability	 vzdelávacích	
príležitostí.	 Nemenej	 dôležitým	 cieľom	
je	posilnenie	tímovej	spolupráce	zamest-
nancov,	 a	 to	 aj	 prostredníctvom	 zapája-
nia	 do	 charitatívnych	 podujatí	 v	 podobe	
nefinančných	 zbierok.	 A	 napokon	 SAAIC	
pre	 svojich	 zamestnancov	 ponúka	 via-
cero	flexibilných	opatrení,	 ako	napríklad	
pružný	 pracovný	 čas,	 prácu	 z	 domu	 
a	pod.,	aby	dokázali	nájsť	rovnováhu	medzi	
pracovným	a	súkromným	životom.	Našou	
vianočnou	tradíciou	sa	stala	podpora	čin-
nosti	registrovaných	sociálnych	podnikov	
či	chránených	dielní.
‣ Asociácia	 je	 motivovaná	 potrebou	
neustáleho zlepšovania	 vo	 všetkých	
činnostiach.	S	 týmto	cieľom	SAAIC	kon-
tinuálne	 zlepšuje	 systém	 manažér- 
stva	 kvality,	 vyhodnocuje	 jeho	 efektivitu	 
a	 snaží	 sa	 skvalitňovať	 svoje	 aktivity	 
a	služby.

Poslaním SAAIC	 je	 podporovať	 a	 koordinovať	
programy	medzinárodnej	 spolupráce	 slovenských	
vysokých	 škôl	 a	 iných	 vzdelávacích	 inštitúcií,	 
v	rámci	vzdelávacích	a iných	programov	Európskej	
únie.
Hlavné úlohy:

‣	 vytvára	 informačný	 systém	 o	 reali- 
zovaných	 programoch	 a	 projektoch	 
a	 o	 iných	 medzinárodných	 aktivitách,	
ktorý	 kooperuje	 s	 centrálnymi	 infor-
mačnými	 systémami	 Európskej	 komisie	
(ďalej	len	EK),
‣	 zabezpečuje	 informačné	a	konzultačné	
služby	 o	 medzinárodných	 vzdelávacích	
a vedecko-výskumných	programoch,
‣	 organizuje	 národné	 a	 medzinárodné	
semináre	a	konferencie,
‣  propaguje	 slovenské	 školstvo	 v	 zah-
raničí	a	publikuje	informačné	materiály,
‣	 realizuje	 projekty	 v	 oblasti	 vzdelávania	 
a	odbornej	prípravy.



29 30

NÁRODNÁ 
AGENTÚRA 
PROGRAMU 
ERASMUS+ 
PRE VZDELÁVANIE 
A ODBORNÚ PRÍPRAVU

Spájame slovenské vzdelávacie inštitúcie
Národná	 agentúra	 programu	 Erasmus+	 spája	
slovenské	vzdelávacie	inštitúcie	a	jednotlivcov.	
Organizuje	 rôznorodé	 podujatia,	 konferencie	
a	školenia,	kde	sprevádza	projektovým	cyklom		
žiadateľov	 a	 realizátorov	 projektov.	 Agentúra	
pracuje	 na	 princípoch	 transparentnosti,	
rovného	 zaobchádzania,	 ochrany	 záujmov	
našich	partnerov	a	presadzovania	spoločných	
európskych	hodnôt.

Piaristická spojená škola Františka Haná-
ka, Prievidza – projekt Naša škola – dom bez 
bariér. Mobility učiteľov v rôznych európskych 
krajinách s cieľom rozšíriť si obzory a zlepšiť 
zručnosti vo vzdelávaní.

Zahraniční výmenní študenti programu Eras-
mus+ a iných medzinárodných schém počas 
podujatia Welcome Week 2019/2020 pred aulou 
Ekonomickej univerzity v Bratislave.

vytvoria	aj	životné	vzťahy.	Profesionálne		bene- 
fitujú	 nielen	 inštitúcie	 samotné,	 ale	 aj	 ľudia	 
v	 nich	 pôsobiaci	 –	 žiaci,	 študenti,	 učitelia,	
rodičia	a	iní	kľúčoví	aktéri.	

Erasmus+	 nie	 sú	 len	 vysoké	 školy,	 ale	 široké	
spektrum	 škôl	 a	 vzdelávacích	 inštitúcií.	 Pro-
gram	 otvára	 slovenské	 školy	 Európe.	 Cez	
medzinárodnú	 spoluprácu	 vznikajú	 nielen	 in-
štitucionálne	partnerstvá,	mnohí	účastníci	si	

Internacionalizácia vzdelávacích inštitúcií
Mobility	v	 sektore	vysokoškolského	vzdeláva-
nia,	 ktoré	 boli	 historicky	 prvou	 lastovič-
kou	 medzinárodnej	 spolupráce,	 sú	 vlajkovou	
loďou	 celého	 programu.	 Pôsobenie	 vysokých	
škôl	 v	 medzinárodnom	 prostredí	 stabilizova-
lo	zavádzanie	Charty	Erasmus,	ktoré	sa	začali	
prideľovať	vysokým	školám	v	roku	2003.	Eras-
mus+	je	dôležitou	súčasťou	Stratégie	interna-
cionalizácie	 vysokého	 školstva	 do	 roku	 2030	
a	 prispieva	 nielen	 k	 atraktivite	 štúdia,	 ale	 aj	 
k	skvalitneniu	vysokoškolského	vzdelávania.



31 32

Publikačná činnosť
Národná	 agentúra	 sa	 snaží	 o	 aplikovanie	
princípu	 rozhodovania	 na	 základe	 dôkazov	 
a	 dát.	 Zverejnila	 viacero	 zborníkov	 dobrej	
praxe	 a	 skúseností	 z	 projektov,	 príručiek	 
a	 dopadových	 štúdií.	 Tie	 skúmajú	 výsledky	
programov,	resp.	projektov	v	jednotlivých	sek-
toroch	(napr.	OVP),	ako	aj	v	niektorých	témach	
a	prioritách	 (napr.	digitalizácii),	čím	sa	snažia	
poukázať	na	rôzne	aspekty	pozitívneho	vplyvu	
programu	na	 jednotlivcov,	 organizácie	 aj	 celý	
vzdelávací	systém.

„Vzájomná výmena skúseností s medzinárodnými 
partnermi nás posúva ďalej a núti k neustálej ak-
tualizácii našich postojov k  vyučovaniu a  k  mo- 
dernizácii vo všetkých oblastiach vzdelávania.“

Zuzana Peternai 
riaditeľka Gymnázia Petra Pázmaňa  
v Nových Zámkoch

„...je dôležité nezabúdať na seniorov a  hľadať   
možnosti pre ich vzdelávanie, ktoré im umožnia 
lepšie sa začleniť do súčasnej spoločnosti a ak-
tívne prežívať voľný čas.“

Jana Krkošková 
riaditeľka Akadémie vzdelávania Čadca o. z. 

„Úspešná realizácia projektov je už 19 rokov 
súčasťou života školy, pridanou hodnotou k štúdiu 
a našou konkurenčnou výhodou.“

Eva Sleziaková 
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom, Levice

Stánok Erasmus+ a Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku na festivale Pohoda (2021).

Praktikum študentky UPJŠ z molekulárnej bi-
ológie a virológie, kde izolovala a detekovala 
vírusovú DNA za použitia amplifikácie rotu-
júcim kruhom (Univerzita Karlova PřF).

Priority programu Erasmus+  
Prioritami	programu	Erasmus+	na	obdobie	2021	
–	2027	sú	inklúzia,	digitalizácia,	udržateľný	roz-
voj	a	aktívna	participácia	mladých	ľudí.	Národná	
agentúra	sa	snaží	priblížiť	možnosti	programu	
ľuďom	s	nedostatkom	príležitostí	vrátane	osôb	
so	 zdravotným	 postihnutím	 a	 iným	 sociál-
no-ekonomickým	 znevýhodnením.	 Podporu-
je	 aj	 programy	 rozvoja	 digitálnych	 zručností	 
a	kompetencií	a	projekty	zahŕňajúce	ekologické	
postupy	šetrné	k	životnému	prostrediu.	Ďalšou	
výzvou	je	posilnenie	európskej	identity	a	účasti	
mladých	ľudí	na	demokratických	procesoch	a	na	
politickom	a	sociálnom	živote	Európskej	únie.

Erasmus Student Network.

Projekt s názvom Nové zručnosti pre vzájom-
nú prax. Zvyšovanie zručností žiakov zo SOŠ 
Drevárskej vo Zvolene v programovaní a prá-
ci na CNC strojoch na zahraničnej mobilite vo 
Fínsku.

ktorého	cieľom	 je	poskytnúť	odborné	znalos-
ti	na	podporu	uplatňovania	nástrojov	a	politík	
EÚ	v	sektore	OVP	v	projektoch	financovaných	
prostredníctvom	programu	Erasmus+.	

Prepojenie vzdelávania a trhu práce 
Erasmus+	 je	priamo	prepojený	 s	 trhom	práce	
cez	 stáže	 žiakov	 odborných	 škôl,	 študentov	
alebo	 absolventské	 stáže	 a	 stáže	 zamestnan-
cov.	Od	roku	2021	koordinuje	Národná	agentúra	
programu	 Erasmus+	 pracovnú	 skupinu	
odborníkov	 –	 národný	 tím	 expertov	 v	 sek-
tore	odborného	vzdelávania	a	prípravy	 (OVP),
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Mapa cesty záujemcov o grant Erasmus+

Informácie 
o programe

Komunikácia 
s potenciálnymi

Komunikácia so 
zástupcami organizácii 

Advokácia 

a partnerstiev

Diseminačné kampane 
v rádiu a na online 

platformách

PR články

Webstránka
erasmusplus.sk

Blog SAAIC (Denník N)
a podcast Erasmus+ 

inšpirácie

Sociálne siete:
Facebook Erasmus+, 
Instagram Erasmus+, 

LinkedIn SAAIC, 
Youtube Erasmus+

Pravidelný newsletter

Podujatia

Na slovíčko s nami
(Live Q&A)

Webináre/
semináre

Webstránka

Konzultácie

Sociálne siete
účastníkov mobilít 

a partnerstiev

Sociálne siete:
Facebook Erasmus+, 
Instagram Erasmus+, 

LinkedIn SAAIC, 
Youtube Erasmus+

Blog SAAIC a podcast 
Erasmus+ inšpirácie

Podujatia

„Žijeme vo svete, kde je veľa príležitostí a niekedy je ťažké 
vybrať si. Ja som si vybrala a môj výber odporúčam každému.  

Čas strávený v zahraničí nie je nikdy strateným časom.“

Veronika Talafová 
stáž na nemeckej univerzite v Bayreuthe

„Každá zahraničná skúsenosť nás učí, ako myslieť globálne 
a konať lokálne – s otvorenou mysľou a srdcom; bez použitia 

nenávistných prejavov a stereotypného označovania ostatných.“

Boba Markovič Balúchová 
EDS skúsenosť v Bukurešti a Grundtvig asistentúra v Tralee 

Komunikačná stratégia
Komunikácia	 o	 programe	Erasmus+	 reflektuje	 nárast	
konzumácie	 mediálneho	 obsahu	 cez	 digitálne	 plat-
formy	a	sociálne	siete.	Asociácia	inovuje	obsah	aj	formy	
komunikácie,	 aby	 moderným	 spôsobom	 prináša-
la	 informácie	 v	 správnom	 čase	 cieleným	 príjemcom.

í
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PODPORA 
KVALITNÝCH A 
INŠPIRATÍVNYCH 
PROJEKTOV 
ERASMUS+

Nový	 program	 Erasmus+	 sa	 zameriava	 na	
dodržiavanie	zásad	kvality	a	plánovania	dlho- 
dobých	 cieľov	 rozvoja	 zapojených	 inštitúcií.	
Iniciatívy	zamerané	na	kvalitu	vrcholia	oceňo-
vaním	inšpiratívnych	v	tematicky	zameraných	
aktivitách: 

Európsky týždeň odborných zručností 
(ETOZ)	 bol	 prvýkrát	 vyhlásený	 v	 roku	 2016.	
Jeho	 zámerom	 je	 zvýšiť	 kvalitu	 a	 atraktívnosť	
odborného	 vzdelávania	 a	 prípravy,	 ktoré	 je	
schopné	 poskytnúť	mladým	 ľuďom	 zručnosti	
potrebné	 na	 naplnenie	 osobného,	 ale	 aj	 pro-
fesionálneho	 života.	 Iniciatíva	 zahŕňa	 podu-
jatia	 na	 miestnej,	 regionálnej,	 národnej	 ale-
bo	 európskej	 úrovni,	 ktoré	 sa	 môžu	 konať	 
v	členských	krajinách	Európskej	únie	a	tretích	
krajinách	pridružených	k	programu.

Európska cena za inovatívne vzdelávanie 
(EITA)	 je	 iniciatíva	 Európskej	 komisie,	 ktorá	
vznikla	 v	 roku	 2021.	 EITA	 sa	 na	 Slovensku	 už	
prvý	 rok	 stala	 značkou,	 ktorú	 podporuje	 aj	
Ministerstvo	 školstva,	 vedy,	 výskumu	 a	 špor-
tu	 Slovenskej	 republiky.	 Oceňuje	 inšpiratívnu	
prácu	učiteľov,	škôl	a	ich	výnimočný	prínos	do	
vzdelávania	 v	 európskej	 špičke	 vzdelávacích	
inštitúcií,	kde	si	našli	miesto	aj	slovenské	školy.

Európska značka pre jazyky (ELL)	 je	 ini-
ciatívou	 zameranou	 na	 podporu	 jazyko-
vého	 vzdelávania.	 V	 roku	 2021	 sa	 konal	 
už	 jej	 19.	 ročník.	 Jej	 hlavným	 cieľom	 je:
zviditeľniť	 a	 oceniť	 inovačné	 projek-
ty	 zamerané	 na	 jazykové	 vzdelávanie,
podporovať,	 využívať	 a	 rozširovať	 výsled-
ky	 úspešných	 iniciatív	 na	 národnej	 a	 eu-
rópskej	 úrovni	 ako	 príklady	 dobrej	 praxe.

Víťazi národnej súťaže Európskeho týždňa odborných zručností z roku 2018. Na fotografii sú  
žiaci Spojenej školy v Martine s riaditeľkou národnej agentúry Erasmus+ Mgr. Alexandrou 
Junáškovou a koordinátorom súťaže.
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Kariérové poradenstvo	 je	 jednou	z	kľúčových	
verejných	 služieb,	 ktorá	 pomáha	 ľuďom	 pri-
praviť	sa	na	svet	práce,	zvoliť	si	a	riadiť	svoju	
kariéru	 a	 žiť	 naplnený	 a	 spokojný	 život.	 Túto	
celospoločenskú	 úlohu	 kariérového	 poraden-
stva	uznáva	aj	Európska	komisia,	ktorá	spolu-
financuje	celoeurópsku	sieť	národných	centier	
Euroguidance.	Centrá	pôsobia	v	33	európskych	
krajinách	a	ich	poslaním	je	vzdelávať	a	prepá-
jať	 kariérové	 poradkyne	 a	 poradcov	 naprieč	
Európou	 a	 prispievať	 k	 zvyšovaniu	 kvality	 
a	dostupnosti	služieb	kariérového	poradenstva.

Pracovníci	 centra	 Euroguidance	 už	 vyše	
20	 rokov	 prispievajú	 k	 rozvíjaniu	 komuni-
ty	 kariérových	 poradkýň	 a	 poradcov	 tým,	 že	
prinášajú	dobrú	poradenskú	prax	z	Európy	na	
Slovensko	vo	forme	národných	i	medzinárod-

Podpora európskej dimenzie kariérového poradenstva

ných	vzdelávacích	podujatí,	odborných	článkov	
a	publikácií,	iniciatív	a	kampaní	zameraných	na	
propagáciu	 kariérového	 poradenstva.	 Medzi	
najznámejšie	 iniciatívy	 centra	 patria	 Národ-
ná cena kariérového poradenstva a Týždeň 
kariéry,	 ktoré	 každoročne	 upriamujú	 pozor-
nosť	na	tie	najinšpiratívnejšie	aktivity	a	projekty	 
v	oblasti	kariérového	poradenstva	na	Slovensku.	

Jednou	 z	 kľúčových	 činností	 centra	 je	 aj	
propagácia	 a	 skvalitňovanie	 vzdelávacej	 mo-
bility	 žiakov	 a	 profesionálov	 vo	 vzdelávaní	
vrátane	kariérových	poradkýň	a	poradcov.	Na	
svojej	 webstránke	 centrum	 ponúka	 nástroje	 
a		rady	pre	mladých	ľudí,	ako	sa	čo	najlepšie	pri-
praviť	na	pobyt	v	zahraničí,	a	pre	kariérových	
poradcov	metodiky	a	praktické	cvičenia,	ktoré	
sa	 dajú	 využiť	 v	 rámci	 prípravy	 študentov	 na	
mobilitu.	 Z	 programu	 Erasmus+	 preberá	 aj	
kľúčové	 európske	 trendy,	 akými	 sú	 ochrana	
životného	poradenstva,	digitalizácia	či	podpo-
ra	inklúzie,	ktoré	centrum	zaraďuje	do	svojich	
vzdelávacích	 podujatí	 a	 publikačnej	 činnosti.

Členovia siete Euroguidance na pracovnom 
stretnutí v Bukurešti (2018).
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EURYDICE

Eurydice	 je	 nástrojom	 Európskej	 komisie	 
a	 národných	 autorít	 na	 zbieranie	 a	 rozširo-
vanie	 informácií	 o	 vzdelávacích	 systémoch	 
v	 štátoch	 Európskej	 únie.	 Tvorí	 ju	 40	 národ-
ných	jednotiek	so	sídlom	v	37	krajinách	zapo-
jených	do	programu	Erasmus+.

Cieľom Eurydice	je	uľahčiť	európsku	spoluprá-
cu	v	oblasti	tvorby	vzdelávacej	politiky.	Hlavným	
poslaním	siete	je	poskytovať	pracovníkom	zod-
povedným	za	vzdelávacie	politiky	na	európskej,	
národnej	a	regionálnej	úrovni	analýzy	a	infor- 
mácie,	ktoré	by	im	mali	napomáhať	v	rozhodo-
vacom	procese	a	analyzovať	porovnateľné	údaje	
o	systémoch	a	politikách	vzdelávania	v	Európe.

Hlavné aktivity Eurydice:
1. Komparatívne štúdie 
Zber	 údajov	 na	 národnej	 úrovni	 pre	 prípravu	
komparatívnych	správ: 

‣ Štúdie	–	prehľad	legislatívnych	opatrení	
(štrukturálnych	 ukazovateľov)	 platných	
pre	príslušnú	oblasť	vzdelávania,
‣ Údaje a ukazovatele	 –	 prehľad	 štatis-
tických	 údajov	 (kvantitatívnych	 ukazo-
vateľov)	v	oblasti	vzdelávania	a	ich	zmien	
v	nadväznosti	na	legislatívne	zmeny,

2. Preklady štúdií do slovenského jazyka 
3. Popis národných vzdelávacích systémov 

‣ aktualizácia	popisu	národného	vzdeláva-
cieho	systému	v	kontexte	s	legislatívnymi	
zmenami,

4. Monitoring médií
‣ monitoring	 najaktuálnejších	 informácií	
z	 oblasti	 vzdelávania	 prostredníctvom	
krátkych	tlačových	správ	na	rôzne	témy,

5. Služba spracovania otázok
‣ spracovanie	 odpovedí	 k	 legislatívnym	
otázkam	 v	 rámci	 interného	 komu-
nikačného	systému	Európskej	komisie,	

6. Propagácia činnosti a publikácií Eurydice 
na národnej úrovni

‣ komunikačné	platformy	programu	Eras-
mus+	a	SAAIC	(sociálne	siete	a	newsletter)	
‣ v	časopisoch	ACADEMIA	 (CVTI)	a	PRE-
VENCIA	(CVTI),	
‣ distribúcia	 tlačených	 publikácií	 
Eurydice	odberateľom	v	SR.

Informačná sieť o vzdelávacích systémoch v Európe
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SPOLUPRÁCA SAAIC  
S ORGANIZÁCIAMI 
NA SLOVENSKU  
A V ZAHRANIČÍ



1992 - 2022

Putovanie	 bolo	 zakorenené	 v  mnohých	
národných	 tradíciách.	 Neoddeliteľne	 sa	
spája	 s  objavovaním	 a  učením.	V	 Slovenskej	
akademickej	 asociácii	 pre	 medzinárodnú	
spoluprácu	 pracujeme	 na	 tom,	 aby	 Slová-
ci	 rozvíjali	 svoj	 potenciál	 v medzinárodnom	
prostredí.	

Dynamiku	pohybu	a	cestovania	azda	najlep- 
šie	 symbolizuje	 kruhový	 predmet	 -	 kole-
so.	 Umožňuje	 vychádzať	 von,	 spoznávať	
a  rozširovať	 si	 obzory.	 Zároveň	 vrátiť	 sa	 na

pôvodné	 miesto	 obohatený	 o  nové	 skúse- 
nosti	a poznanie.

Preto	 sme	 ako	 základ	 nového	 loga	 použi-
li	 kruh	 a	 kružnicu	 -	 nadčasové	 tvary,	 
z	 ktorých	 sú	 vytvorené	 okrúhle	 časti	 pís-
men.	 Kruh	 zosobňuje	 efektivitu	 a  v  kom-
binácii	s modrou	farbou	symbolizuje	stabilné	 
a	 dôveryhodné	 partnerstvo.	 Logo	 si	 tiež	
zachováva	 eleganciu,	 aby	 dizajn	 fungoval	 
aj	na	medzinárodnej	úrovni.

2022

VIZUÁLNA 
IDENTITA
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Ďakujeme za podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

a Európskej komisie, ktorá nám umožňuje napĺňať naše poslanie. MŠVVaŠ SR a EK  

nenesú zodpovednosť za naše aktivity alebo publikované informácie.

30 rokov SAAIC
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