
 

 
 

Zoznam je vytvorený na základe spätnej väzby od externých hodnotiteľov, ktorí hodnotili prihlášky 

v rámci sektorov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania 

dospelých. 

Text prihlášky 

 

• frázovitosť, všeobecnosť, formálny prístup k prihláške 

• kopírovanie statí z európskych dokumentov 

• neodpovedanie na otázky uvedené v prihláške – časté opakovanie identických informácií 

• nedostatok informácií o žiadateľoch, ich organizáciách 

 

Európsky plán rozvoja 

 

• nesprávna identifikácia skutočných potrieb organizácie 

• nekvalitné spracovanie Európskeho plánu rozvoja – nižšia angažovanosť manažmentu  

   organizácie 

• chýbajúci súvis medzi vybranými vzdelávacími kurzami a potrebami organizácie  

• nedostatočne definované očakávané vzdelávacie výstupy z mobilít a ich súvis s potrebami  

   účastníkov/organizácie 

 

Aktivity projektu 

 

• opakované cesty tých istých účastníkov 

• viac účastníkov na ten istý kurz 

• prevaha mobilít zameraných na jazykové kompetencie, chýbajúce aktivity zamerané na ďalšie 

  profesijné kompetencie 

• nedostatočný opis inštitucionálneho významu projektu alebo naopak, nedefinovaná pridaná 

• hodnota pre jeho účastníkov 

• chýbajúca nadväznosť medzi cieľmi, realizáciou a disemináciou  

• absencia nadnárodného charakteru kurzov - výber vzdelávacích aktivít, ktoré je možné  

   absolvovať aj na SK  

 nesúlad medzi cieľmi, realizáciou a disemináciou projektu 

 pri aktivite „job shadowing“/hospitácia, chýba obsahová náplň počas mobility 

 

 

Manažment 

 nepomer medzi veľkosťou organizácie a veľkosťou projektu (má organizácia a príliš rozsiahly 

projekt) 

• chýbajúce/podcenené niektoré fázy projektu: prípravné aktivity alebo nadväzujúce činnosti 

• nedostatočne konkretizované profily účastníkov 

• nedostatok informácií o samotnom žiadateľovi 

• rozpor medzi počtom a dĺžkou mobilít a celkovou dĺžkou projektu 

• nejasné definovanie časového a procesného rámca aktivít projektu 

• nereálne diseminačné plány vzhľadom na rozsah mobilít alebo diseminácia len na úrovni 

  školy 

Zoznam najčastejších chýb a nedostatkov 

Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Výzvy 2014 - 2016 
 



 

• chýbajúce hodnotenie dopadu výsledkov projektu  

 

Rozpočet 

• grant je finančný príspevok na realizáciu projektu 

• chýbajúce niektoré časti rozpočtu (pobytové náklady, poplatok za kurz pri plánovanej účasti  

   na štrukturovanom kurze)  

• počet plánovaných vzdelávacích mobilít v obsahovej časti prihlášky nekorešponduje s počtami  

  v rozpočtovej časti 

• vzdialenostné pásma vypočítané kalkulátorom Európskej komisie (Oficiálny výpočet 

   vzdialeností pre formuláre žiadostí) rátajú spiatočnú cestu a už sa nenásobia dvoma 

• neoprávnené náklady plánované v rozpočtovej kategórii „Mimoriadne náklady“ 

• fixná výška grantu = grant sa nedá dodatočne navýšiť 

• rovnomerné plánovanie mobilít počas celého trvania projektu 

• jedna mobilita = jedna hostiteľská organizácia (Mobility Tool) 

• poplatok za kurz nesmie zahŕňať poplatok za ubytovanie 

• počítať s predfinancovaním: 

- projekty začínajúce 1.6.2017 = riziko, že zmluvy ešte nebudú podpísané a financie 

    dostupné 

- vyúčtovanie projektu a úhrada doplatku až po jeho ukončení a schválení záverečnej 

     správy, nie hneď po ukončení aktivít projektu 

 

 

Špecifiká sektora OVP 

 veľký počet prihlášok uviedlo ako prijímajúcu organizáciu v zahraničí len sprostredkovateľskú 

organizáciu, priame prijímajúce organizácie (napr. podniky) neboli uvedené a opísané 

 v prípade sprostredkovateľských organizácií v zahraničí sú ich aktivity opísané povrchne, 

odpovede sú príliš všeobecné a zavádzajúce 

 žiadne/ nedostatočné využívanie prvkov ECVET  

 krátke trvanie stáží (minimálne trvanie), počas ktorých nie je možné dosiahnuť stanovené ciele 

a očakávané vzdelávacie výstupy účastníkov    

 nedostatočná kvalita prípravy žiakov na mobilitu 

 

 
 
 

 

 


