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MATERIÁLY ŠKOLITEĽA 

MODUL:  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT.  PROJEKTOVÝ CYKLUS, 

MONITOROVANIE A HODNOTENIE, FINANČNÉ RIADENIE, 

MEDZIKULTÚRNE ASPEKTY. 

TÉMA 7:  FINANČNÝ MANAŽMENT 

NÁVOD PRE ŠKOLITEĽOV 

DĹŽKA ŠKOLENIA: 120 MINÚT 

 

Čas Obsah Ako 

5’ Vitajte medzi účastníkmi a úvodu do témy. 

Toto stretnutie bude veľmi praktické, založené na konkrétnych nástrojoch a 

príklade projektu.  Zameriame sa najmä na sledovanie finančnej realizácie 

projektu, ale povieme si aj o potrebných finančných dokumentoch, ktoré je 

potrebné vyzbierať pre prijímateľa aj partnerov. 

Prejav školiteľa 

30’ Plánovanie plnenia rozpočtu. 

Finančné plánovanie projektu sa najlepšie ukáže na konkrétnom príklade 

daného projektu.  V našom materiáli používame príklad projektu 

realizovaného Nadáciou Ad Meritum Podnikateľská mládež pre zelenú 

Európu, čo je projekt spolufinancovaný z Nórskych fondov, ale realizovaný 

na princípoch Erasmus Plus.  Je to zaujímavý príklad, pretože zahŕňa 

partnerov z krajín aj zo zahraničia.  Národní partneri sú verejné inštitúcie, 

ktoré podľa definície nemajú účty v eurách, zatiaľ čo zahraničné organizácie 

takéto účty majú, ale mena ich krajiny nie je euro. 

V projektoch máme často partnerov, v ktorých krajinách nie je menou euro.  

Ako môžeme riadiť finančný manažment projektu, ktorý je spolufinancovaný 

v eurách, ale realizujú ho partneri v rôznych menách?  V projekte Zelená je 

viacero riešení, ktoré môžu byť nápomocné.  

 

Prezentácia: Finančné 

pravidlá a 

monitorovanie (príklad 

projektu) 
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Prezentácia, ako je tá, ktorú uvádzame tu, stojí za to urobiť pre 

projektových partnerov hneď na začiatku projektu a prediskutovať ju na 

online stretnutí, potom znova na prvom projektovom stretnutí. 

Diskusia k prezentácii snímka po snímke: 

Snímka 1 

 

Snímka 2 

 

Snímka 3 
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Snímka 4 

 

Snímka 5 
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Snímka 6 

W tym przypadku jest różnica w porównaniu z ErasmusPlus,w którym można 

ponieść koszt do zakończenia projektu, ale wydatek jest uprawniony po jego 

zakończeniu, sfinansowany z ostatniej transzy 

 

Snímka 7 

 

Snímka 8 
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Snímka 9 

 

Snímka 10 
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Snímka 11 

 

Snímka 12 

 

Snímka 13 
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Snímka 14 

 

Snímka 15 
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Snímka 16 

 

Snímka 17 

 

Snímka 18 
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Snímka 19 

 

 

 

30’ Kontrola rozpočtu.  Formulár na sledovanie rozpočtu. 

Cieľom tejto časti je oboznámiť účastníkov s praktickými nástrojmi na 

kontrolu rozpočtu projektu.  Najprv prerokujeme dokument, v ktorom je 

uvedený rozpočet celého projektu, rozdelený na všetkých partnerov a so 

samostatnými hárkami pre každého partnera, ktoré sa týkajú zálohovej 

platby;  potom - dokument monitorovania rozpočtu pre daného partnera. 

Excel dokument: 

Projekt – rozpočet – 

všetci partneri 

 

Dokument Excel pre 

každého partnera: 

Formulár na sledovanie 

rozpočtu 
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30’ Simulácia projektových výdavkov 

Účastníci sú rozdelení do skupín.  Každá skupina vypracuje simuláciu 

projektových výdavkov pre jedného z partnerov na základe dokumentu s 

celým rozpočtom a rozpočtovým monitoringom formulárov daného 

partnera. 

Cvičenie 

Dokument Excel pre 

každého partnera: 

Formulár na sledovanie 

rozpočtu 

20’ Finančná dokumentácia 

Predloženie potrebnej finančnej dokumentácie účastníkom: 

Diskutujte o tom, ako spravovať pracovné karty pre intelektuálne výsledky, 

kto môže na výsledkoch pracovať – zamestnanci partnerskej organizácie, 

ktorí sú s organizáciou prepojení ako zamestnanci.  Pozor - v prípade 

dobrovoľníckej práce, ak je takáto práca uznaná, nemožno za túto osobu 

účtovať žiadne paušálne výdavky. 

Popis výdavkov v dokumente uľahčuje identifikáciu výdavkov v projekte a 

ich priradenie do príslušnej rozpočtovej kategórie. 

Výkaz výdavkov je alternatívou monitorovania rozpočtu a podpísaný môže 

nahradiť výpis z účtu účtovníka projektu, ktorý zvyčajne nemá zahraničných 

partnerov. 

 

Šablóna pracovného 

listu 

Vzor vyhlásenia o 

vzťahu zamestnanca k 

inštitúcii 

Popis výdavkov 

Výkaz výdavkov 

5’ Zhrnutie a závery 

Toto stretnutie bolo založené na konkrétnych nástrojoch a príklade 

projektu.  Zamerali sme sa najmä na sledovanie finančnej realizácie 

projektu, ale hovorili sme aj o potrebných finančných dokumentoch, ktoré 

je potrebné vyzbierať pre prijímateľa aj partnerov. 

Dúfam, že po tomto stretnutí odídete s praktickými nástrojmi v rukách, ktoré 

vám pomôžu efektívne riadiť financie projektu. 

Prejav školiteľa 

 


