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MATERIÁLY ŠKOLITEĽA 
 
MODUL:  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT.  PROJEKTOVÝ CYKLUS, 
MONITOROVANIE A HODNOTENIE, FINANČNÉ RIADENIE, MEDZI 
KULTÚRNE ASPEKTY. 
 
TÉMA 4:  PROJEKTOVÝ CYKLUS MANAŽMENTU.  MONITOROVANIE. 
 

NÁVOD PRE TRÉNEROV ŠKOLENIA 
 

DĹŽKA ŠKOLENIA: 120 MINÚT 
 

 
 

 

Čas Obsah Ako 

10’ Úvod do školenia. 

PCM a monitorovanie 
Riadenie projektového cyklu kladie veľký dôraz na monitorovanie a 
hodnotenie. 
Monitoring projektu umožňuje ľuďom, ktorí projekt riadia, 
prispôsobiť činnosti a plánovanie (meniacej sa) situácii v teréne. 
 
 

Prejav školiteľa / 

prezentácia 

50’ Vývoj monitorovacieho nástroja 
Tréner vysvetlí Ganttov diagram a potom úlohou skupiny je navrhnúť 
Ganttov diagram pre projekt, na ktorom účastníci počas tohto kurzu 
pracujú. 
Harvard Business School, Manuál projektového manažmentu, rev.  6. 

októbra 2006, 9-697-034: 

Ganttov diagram je graf znázorňujúci rozdelenie projektu na úlohy a 

ich načasovanie;  existuje veľa možností na grafické znázornenie. 

 

 

Skupinove cvičenia 

Diskusia 

 



PMTC.  

Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  

Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 

 

 

 

 

2 

Kritické 

zadanie /  

Zadanie 

krytyczne 

Akýkoľvek 

tieňovaný 

obdĺžnik /  

Dowolnie 

zacieniowa

ny 

prostokąt 

Základné, kritické, 

nezanedbateľné úlohy 

pre projekt 

/ 

Zadania istotne, 

krytyczne, niepomijalne 

dla projektu 

Nekritické 

zadania /  

Zadanie 

niekrytyczne 

Obdĺžnik 

bez výplne / 

Prostokąt 

bez 

wypełenieni

a 

 

Úlohy, ktoré sú pre 

projekt menej dôležité, 

uľahčujú realizáciu, ale 

neovplyvňujú úspešnosť 

projektu / 

Zadania mniej istotne 

dla projektu, 

ułatwiające realizację, 

ale nie wpływające na 

jego powodzenie  

Zhrnutie fázy 

/ 

Podsumowani

e etapu 

Obdĺžnik so 

zúbkovaním 

/  

Prostokąt z 

ząbkami 

Označenie konca fázy 

projektu, ktorá 

pozostávala z úloh / 

Zaznaczenie końca 

etapu projektu, który 

składał się z zadań 

Miľník / 

Kamień 

milowy 

Štvorec 

otočený o 

45 stupňov 

/ 

Úloha dokončenie fázy / 

Zadanie kończące etap 
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Kwadrat 

obrócony o 

45 stopni 

 

 

 

MIĽNÍK: 
PRINCE 2 Slovník a podmienky – http://www.prince-
officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1515 
 
Významná udalosť v pláne projektu, ktorá sumarizuje konkrétny 
súbor úloh alebo konkrétnu fázu projektu. 
 
Zároveň to znamená nejakú dôležitú, jednorazovú udalosť, ktorú 
možno jasne identifikovať.  Môže to byť: podpísanie dokumentu, 
prijatie výsledku, dôležité stretnutie, schválenie práce atď. 
 
 Zvyčajne je výskyt míľnika spojený s ďalšími rozhodnutiami o vývoji 
projektu. 
 
Aké sú Ganttove diagramy a míľniky vášho projektu? 
Prezentácia tabuľky vedúcimi skupín a diskusia o tom, nakoľko je 

užitočná a či sa oplatí použiť na monitorovanie projektu. 

 Ganttov diagram pred a počas realizácie projektu 
V kontexte meniaceho sa harmonogramu projektu je nevyhnutné 
jasne definovať ciele jednotlivých etáp prác a míľniky na dokončenie 
jednotlivých etáp.  Potom posuny v práci, meškania, väčšinou 
spôsobené vonkajšími faktormi, umožňujú zistiť, či máme do činenia s 
meškaním a stačí upraviť harmonogram prác, alebo sa blížime k 
nebezpečnej hranici pri krízovom manažmente. 
 Úlohou monitorovania -> ďalšou úlohou tohto stretnutia je 

pochopiť, čo, ako a kedy by sa malo monitorovať 

Ganttov diagram 

projektu 

visEUalizácie 

50’ Osvedčené postupy a nástroje na monitorovanie 
 Najprv účastníci vymenujú, ktoré možnosti monitorovania projektu 
im napadli: 
 - správy predložené partnermi, 
 - online stretnutia organizované koordinátorom, 
 - Spoločný projektový kalendár udržiavaný koordinátorom 

Prezentácia témy 

školiteľom 

Skupinová práca 

Prezentácie každej 

skupiny. 

Diskusia 
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  - Tabuľka s dokončenými úlohami a úlohami, ktoré sa majú dokončiť 

– „Kde sme v projekte?“ 

 

Prečo monitorovanie? 

Účelom monitorovania je zabezpečiť, aby organizácia koordinujúca 
projekt mala istotu, že projekt napreduje podľa plánu a že akékoľvek 
oneskorenia v dodávke prác sa riešia priebežne podľa nového 
harmonogramu. 
 
 V podstate – ak máme dobre definované fázy projektu, rozdelené do 
úloh a merané míľnikmi, monitorovanie bude jasné: 
 - plnenie úloh sledujeme napr.  videokonferencie a prijímanie 
spätnej väzby od partnerov, kontrola predložených štúdií / prác / 
popisov, vypĺňanie tabuliek partnermi, ktorí hlásia výsledky aktivít - 
typ monitorovacieho nástroja závisí od typu úlohy; 
 - Ukončenie etapy sledujeme prostredníctvom hodnotiacich sedení, 

hodnotiacich dotazníkov (pozn. hodnotenie slúži okrem iného na 

monitorovanie projektu); 

- Organizujeme podujatie, ktoré demonštruje dosiahnutý míľnik 

projektu - sumárne online stretnutie, v jeho časti môže byť venované 

projektové stretnutie, video, newsletter, informačná kampaň - podľa 

charakteru etapy. 

 

Skupinová práca: 

Výber monitorovacích nástrojov pre náš projekt 
 Projekt sme rozdelili na úlohy – Ganttov diagram. 
 Teraz navrhujeme monitorovacie nástroje pre úlohy a fázy. 
 
Vysledok prace: 
Vyplnenie monitorovacieho matrixu - príloha 

 

Dohľad riadiaceho výboru?  Kedy je to dobrý nápad? 
Riadiaci výbor je monitorovacím nástrojom pre riadiaci orgán v 
organizácii príjemcu projektu – t.j. riadiaci orgán, ktorý podpisuje 
zmluvu s národnou agentúrou o projekte.  Toto možno nazvať vyššou 
úrovňou monitorovania alebo jednoducho projektovým dohľadom. 
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 Tento typ dohľadu má zmysel pri veľkých projektoch a vo veľkých 
organizáciách, kde sa koordinátor projektu a projektový tím priamo 
nezúčastňujú na riadení organizácie. 
 Takáto komisia by mala zahŕňať zástupcov organizácií, ktoré nie sú 
priamo zapojené do projektu. 
 Takáto komisia by mala zahŕňať zástupcov organizácií, ktoré nie sú 

priamo zapojené do projektu.  Pred podaním správy Národnej 

agentúre vykoná komisia určitý druh auditu projektu.  Jeho úlohou je 

tiež odhaľovať hrozby pre realizáciu projektu a dokonca ukázať a 

vyžadovať možné nápravné opatrenia. 

 

10’ Závery 

 

Ďalšie stretnutie:  

Hodnotenie - matrix hodnotenia a nástroje hodnotenia / Workshop 

Prejav školiteľa  

 


