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MATERIÁLY ŠKOLITEĽA 

MODUL:  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT. CYKLUS, SLEDOVANIE A 

VYHODNOCOVANIE PROJEKTU, FINANČNÝ MANAŽMENT, ASPEKTY V 

RÁMCI RÔZNYCH KULTÚR. 

2. TÉMA:  PLÁNOVANIE 

SÚBOR CVIČENÍ PRE ŠKOLENIE 

TRVANIE ŠKOLENIA: 275 MINÚT (4,5 hodiny) 

 

Trvanie Obsah Cvičenia  

10 minút Úvod do témy. Žiadne cvičenie pre túto časť 

30 minút Poznávanie kontextu. 

Skupinová práca: prediskutujte a napíšte na veľký hárok flipchartu – 

v 2 alebo 3 skupinách – informácie, ktoré môžete určiť týkajúce sa 

vašich projektových nápadov na základe týchto otázok: 

Existuje potreba pre vašu konkrétnu expertízu/pomoc? 

o Potenciálne strany, pre koho je to určené/cieľové skupiny 

o Potenciálne oblasti intervencie 

o  Potenciál pre financovanie 

o  Potenciálni partneri, siete 

o  Potenciálna konkurencia 

o  Potenciálny dopad vašich intervencií 

o  Politická, sociálna, ekonomická situácia 

krajiny/regiónu/oblasti  

o (Súčasná) história 

o  Súčasná a potenciálna trhová situácia, ekonomická 

stabilita 
o Dostupné ľudské zdroje, úroveň vzdelávania 
o Situácia v súvislosti s pohlavím, diskriminácia, sociálna (ne) 

stabilita 
o Infraštruktúra, informačné a komunikačné technológie (ICT), 

logistika 
o Situácia istoty 
o Klimatické podmienky, prírodné riziká  (nedostatok vody, 

zemetrasenia, dažde …) 

Skupinová práca 
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20 minút Určenie zainteresovaných strán 

Ciele pre skupinovú prácu (znova: výsledky budú napísané na hárku 

papiera veľkej flipchartovej tabule) 

 vybrať najdôležitejšie skupiny 

 analyzovať:  

o Ich hlavné problémy 

o  Ich záujmy a potreby 

o  Ich silné a slabé stránky 

o  Aký majú vzťah k inej skupine 

(konflikt/závislý/nezávislý/…) 

 rozhodnúť sa, čie záujmy a pohľady získavajú prioritu počas 

analýzy problému. 

Skupinová práca 

 

60 minút Stromová analýza problému 

 Požiadajte ľudí, aby zaznamenali rôzne problémy na 

kartičkách: jeden problém na jednej kartičke. 
 Dajte kartičky na strom 

 Požiadajte ľudí, aby napísali jeden kľúčový problém a dali ho 

na strom.   
 Požiadajte ľudí, aby napísali dopady na kartičky a dali ich na 

strom.  

Workshop 

 

30 minút Strom cieľov. 

Cieľom je preformulovať každú kartičku od vrchného radu vášho 

stromu problému do kladného vyjadrenia alebo riešenia. 

Workshop 

30 minút Výber hlavnej stratégie projektu. Žiadne cvičenie pre túto časť 

30 minút Sformulovanie logického rámca. Žiadne cvičenie pre túto časť 

30 minút Navrhovanie  logického rámca pre vaše projekty 

Dajte každej skupine nasledujúce písomné pokyny: 

Workshop 



PMTC.  
Školiaci kurz pre projektový manažment pre malé neziskové organizácie v Európe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

 

 

 

3 

 Najprv sa rozhodnete o logike projektu (intervenčná 

logika). To je prvý stĺpec logického rámca a môžete použiť 

informácie z vášho stromu cieľov, aby ste určili všeobecné 

ciele vášho projektu (veci nad hlavným problémom), 

konkrétny ciel alebo účel (samotný hlavný problém) a 

očakávané výsledky (veci pod hlavným problémom). 

 Potom skočíme posledného stĺpca vpravo, aby sme určili 

predpoklady. To sú veci, ktoré je potrebné považovať za 

pravdivé, aby ste dosiahli svoje ciele.   

 Napokon je čas premyslieť, ako budete sledovať progres 

vášho projektu a vyhodnocovať jeho výsledky. Potrebujete 

ukazovatele pre monitorovanie a vyhodnocovanie (druhý 

stĺpec) a zdroje overenia, ktoré špecifikujú, ako, kde a kedy 

môžete nájsť tie informácie (tretí stĺpec).  

5 minút Zhrnutie školiaceho sedenia Žiadne cvičenie pre túto časť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepšie je nakresliť strom problémov na papier veľkej flipchartovej tabule. Môžete použiť 

nižšie uvedený obrázok ako inšpiráciu. Môžete tak isto kresliť len obdĺžniky a diagram.   
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https://www.logframer.eu 

 

  


