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POKYNY K VYPLNENIU FORMULÁRA ZÁVEREČNEJ SPRÁVY 
O PROJEKTE 

 
 

Záverečná správa o projekte  (ďalej len „ZSP“) je rozšírená verzia Priebežnej správy 
o projekte. ZSP je excelovský dokument, ktorý vypĺňa prijímateľ v slovenskom jazyku. ZSP 
zahŕňa: 
 

 Časť I – Všeobecné informácie 
 Časť II – Obsahová správa 
 Časť III – Finančná časť 

o Výdavky prijímateľa 
o Výdavky partnera 1 
o Výdavky partnera 2 
o Sumár výdavkov 

 Záverečná správa o projekte  
o  ZSP – Prijímateľ 
o  ZSP – Partner 1 
o  ZSP – Partner 2 
o  ZSP – Sumár výdavkov 
o  ZSP – Obsahová správa 

 
Na základe typu organizácie si vyberte formulár ZSP určený pre: 

a) Vysoké školy  
b) Stredné školy 

 
 

Časti I, II, III  sa vypĺňajú podľa Pokynov k vyplneniu PSP.  
 
Časť Záverečná správa o projekte sa vypĺňa nasledovne: 
 
Hárok ZSP – Prijímateľ  
Do hárku vpíšte sumár všetkých výdavkov v rámci jednotlivých kategórií, ktoré boli uznané 
správcom programu za oprávnené v predchádzajúcich PSP a pri overení na mieste ako 
relevantné a výdavky, ktoré uvádzate v aktuálnej PSP. Pole „Paušálna sadzba na nepriame 
výdavky“ upravte podľa Ponuky na poskytnutie grantu, bod 5.5.5.  
 
Hárok ZSP – Partner 1 
Do hárku vpíšte všetky výdavky, ktoré boli uznané správcom programu za oprávnené 
v prechádzajúcich PSP a výdavky, ktoré uvádzate v aktuálnej PSP. Pole „Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky“ upravte podľa Ponuky na poskytnutie grantu, bod 5.5.6. 
 
Hárok ZSP – Partner 2  
Do hárku vpíšte všetky výdavky, ktoré boli uznané správcom programu za oprávnené 
v prechádzajúcich PSP a výdavky, ktoré uvádzate v aktuálnej PSP. Pole „Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky“ upravte podľa Ponuky na poskytnutie grantu, bod 5.5.7. 
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Hárok ZSP – Sumár výdavkov  
Hárok „Sumár výdavkov“ prehľadne zobrazuje všetky výdavky za prijímateľa 
a partnera/partnerov na základe údajov vyplnených v predchádzajúcich hárkoch. Hárok je 
uzamknutý, prijímateľ do neho nevpisuje žiadne údaje.  
 
Hárok ZSP – Obsahová správa 
Hárok „ZSP – Obsahová správa“ vypĺňa prijímateľ za všetkých zapojených partnerov. Polia 
„Číslo projektu“ a „Názov projektu“ sa nevypĺňajú, sú automaticky doplnené na základe 
údajov, ktoré ste uviedli v hárku „Všeobecné informácie“. Hárok „ZSP – Obsahová správa“ 
zahŕňa wordovský dokument, do ktorého vpisujete požadované údaje a informácie a tabuľku 
„Zrealizované mobility“.  
 
Do tabuľky „Zrealizované mobility“ vpíšte všetky zrealizované medzinárodné mobility. 
V prípade, ak sa jedna osoba zúčastnila na viacerých mobilitách, každú jednu vpíšte 
samostatne (t. j. tá istá osoba môže byť v tabuľke uvedená viackrát). V prípade potreby 
vložte nové riadky. Tabuľku vyplňte nasledovne: 

 Domáca organizácia:  
o  Názov – názov domácej (vysielajúcej) organizácie, môžete použiť aj 

všeobecne používanú skratku názvu, ak existuje); 
o  Mesto – mesto, v ktorom sídli vysielajúca organizácia; 
o  Štát – štát, v ktorom sídli vysielajúca organizácia. Použite nasledovné skratky: 

SK – Slovensko, NO – Nórsko, LI – Lichtenštajnsko, IS – Island. 

 Účastník mobility: 
o  Š/D/U/V/I – status osoby, ktorá sa zúčastnila mobility (Š – študent, D – 

doktorand, U – učiteľ/akademický pracovník, V – vedúci pracovník/ 
administratívny pracovník, I – iné – uveďte v poznámke); 

o  Meno osoby – uveďte celé meno a priezvisko osoby, ktorá sa zúčastnila na 
mobilite. 

 Partnerská organizácia: 
o  Názov – názov partnerskej organizácie v ktorej/v spolupráci s ktorou sa 

konala mobilita; 
o  Mesto – mesto, v ktorom sídli partnerská organizácia; 
o  Štát – štát, v ktorom sídli partnerská organizácia, použite rovnaké skratky ako 

pri domácej organizácii. 

 Mobilita: 
o  Termín – termín realizácie mobility vo formáte DD.MM.RRRR. Termín konania 

medzinárodnej mobility sa musí zhodovať s údajmi poskytnutými v PSP; 
o  Miesto – hlavné miesto konania mobility a štát. V prípade, ak sa osoba počas 

mobility presúvala na viaceré miesta, uveďte to, kde strávila najviac času; 
o  Účel – opíšte hlavné činnosti, ktorým sa osoba počas mobility venovala 

a uveďte dôvod realizácie mobility. 
 
Wordovský dokument sa otvorí, ak dvakrát kliknete na jeho ikonu. V tomto dokumente 
vyplňte na prvej strane identifikačné údaje v tabuľke a na druhej strane doplňte v hlavičke 
dokumentu číslo projektu. Nasledovne vyplňte všetky polia: 
 



3/4 

 
1. Detailný opis priebehu realizácie projektu 
Vyjadrite sa samostatne ku každej realizovanej aktivite (rozdeľte aktivity podľa logických 
celkov, nie chronologicky) a uveďte výstupy, resp. výsledky danej aktivity. Výstupy by mali 
byť v súlade s merateľnými indikátormi v časti 3. a podložené relevantnými prílohami 
dokumentujúcimi tieto výstupy. Pri opise aktivít uveďte termín realizácie, miesto konania, 
počet zapojených osôb v závislosti od organizácie, štátu, zameranie aktivity, náplň, použité 
metódy a formy spolupráce a pod. 
 
2. Zmeny pri realizácii aktivít a výstupov oproti žiadosti o projekt a ich zdôvodnenie 
V prípade, ak počas realizácie projektu došlo k zmenám oproti priebehu realizácie 
plánovanom v žiadosti o projekt, uveďte tieto zmeny a zdôvodnite ich vznik a spôsob 
riešenia. Uveďte aj zmeny, ktoré boli v procese realizácie projektu odsúhlasené ako oficiálne 
zmeny v projekte (podstatné a nepodstatné zmeny) a opätovne uveďte dôvody zmeny. 
 
3. Výstupy projektu 
Výstupy projektu sú definované merateľnými indikátormi, ktoré nadväzujú na realizáciu 
jednotlivých aktivít. V tejto časti sú uvedené všetky aktivity, ktoré bolo možné v rámci 
daného opatrenia realizovať. V závislosti od toho, ktoré aktivity ste realizovali, vpíšte 
hodnoty merateľných indikátorov do príslušnej tabuľky. V prípade, ak ste si pri plánovaní 
projektu stanovili tzv. vlastné indikátory, dopíšte ich k príslušnej aktivite (vychádzajte 
z Ponuky na poskytnutie grantu (GOL) – tabuľka č. 3 a tabuľka č. 7, ak je relevantná). Podľa 
potreby doplňte, resp. odstráňte nepotrebné riadky/tabuľky.  
 
V stĺpci „Komentár“ uveďte podrobnejšie informácie o výstupe, jeho forme a využití. 
V prípade, ak sa dosiahnutá hodnota indikátora odlišuje od plánovanej hodnoty, 
zdôvodnenie uveďte rovnako v stĺpci „Komentár“. 
 
3.1 Informácie o podujatiach  
Vyplňte požadované údaje o všetkých realizovaných podujatiach, ako aj o počte osôb 
zapojených do projektu (ak je to relevantné). Ak bola dosiahnutá iná hodnota zapojených 
osôb ako bola plánovaná, zdôvodnite. 
 
4. Prínos dosiahnutých výstupov projektu pre prijímateľa a partnera 
K tejto časti je potrebné vyjadrenie od každého subjektu zapojeného do projektu (prijímateľ, 
všetci oprávnení aj asociovaní partneri). Uveďte prínos z realizácie projektu v partnerstve pre 
vašu inštitúciu, využitie dosiahnutých výstupov a pod. Opíšte aj skúsenosti získané počas 
realizácie projektu a odporúčania do budúcnosti. 
 
Vypĺňa sa v slovenskom aj anglickom jazyku, pričom obe verzie musia poskytovať rovnaké 
informácie. 
 
5. Udržateľnosť výstupov projektu a partnerstvo 
Uveďte najmä ako sa budú využívať výsledky projektu, vrátane spôsobu zabezpečenia 
udržateľnosti výsledkov projektu prijímateľom a partnermi z finančného a prevádzkového 
hľadiska. Vyjadrite sa aj k priebehu spolupráce s ostatnými projektovými partnermi 
a prípadnej plánovanej spolupráci v budúcnosti. 
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6. Publicita 
Podrobne opíšte všetky propagačné aktivity, ktoré realizoval každý subjekt zapojený do 
realizácie projektu (prijímateľ aj partneri). K propagačným podujatiam uveďte spôsob ich 
zverejnenia (kto a kde sa mohol dozvedieť o plánovanom podujatí), cieľovú skupinu a koľko 
osôb sa zúčastnilo. Uveďte a zdôvodnite všetky odchýlky v realizácii propagácie projektu 
oproti žiadosti o projekt. V prípade, ak bola dosiahnutá iná hodnota indikátorov publicity ako 
bola plánovaná, zdôvodnite. Do tabuľky uveďte údaje podľa Ponuky na poskytnutie grantu 
(tabuľka č. 4). 
 
7. Prierezové otázky 
Uveďte, aký príspevok mal projekt k prierezovým otázkam, ktoré ste označili v žiadosti 
o projekt. 
 
8. Zhrnutie projektu a 9. Bilaterálne vzťahy/zapojenie donorského partnera do projektu 
Tieto informácie budú použité na účely propagácie projektu správcom programu a Výborom 
pre finančný mechanizmus EHP. Poskytnuté informácie by mali poskytovať odpovede na 
uvedené otázky. Je dôležité dodržať maximálny rozsah 2 000 znakov bez medzier 
v anglickom jazyku. V slovenskom jazyku uveďte rovnaké informácie ako v anglickom jazyku 
(vzhľadom na to, že pôjde o preklad anglického textu, nemusí byť maximálny rozsah 
dodržaný). 


