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MATERIÁLY ŠKOLITEĽA 
 
MODUL:  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT. CYKLUS, SLEDOVANIE A 
VYHODNOCOVANIE PROJEKTU, FINANČNÝ MANAŽMENT, ASPEKTY V 
RÁMCI RÔZNYCH KULTÚR. 
 
2. TÉMA:  PLÁNOVANIE 
 

MANUÁL ŠKOLITEĽA NA ŠKOLENIE 
 

TRVANIE ŠKOLENIA: 275 MINÚT (4,5 hodiny) 
 
 

 
 

 

Trvanie Obsah Ako 

10 minút Úvod do témy. 

(Plánované výsledky. / Plánovaný dopad. / Ako dosiahnuť ciele? Plán 

implementácie.) 

Budeme plánovať projekt/ navrhovať projekt pomocou Prístupu 

logického rámca – LFA. Nápady projektu vypracované počas 

predchádzajúceho sedenia budú obsahom pre návrh projektu na tomto 

sedení.    

Prejdeme krok po kroku cez tento proces, ale nezabúdajte, že toto nie 

je líniový proces. Veľmi často sa možno dostanete k predchádzajúcim 

krokom alebo budete prechádzať cez tieto fázy v rôznom poradí.    

Hlavnou aktivitou v LFA je workshop so zainteresovanými stranami.    

Pred tým je dôležité poznať prostredie, v ktorom sa bude projekt 

realizovať.    

Reč/prezentácia 

školiteľa 

20 minút Poznávanie kontextu 

Otázky na účastníkov: Ako sa môžete dozvedieť o kontexte? 

- Návštevy terénu 

- Rozprávanie s odborníkmi/špecialistami 

Diskusia 

Skupinová práca 
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- Študovanie správ, kníh, dokumentov, webových stránok  

- …… 

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: 

 (potom www.logframer.eu) 

o  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…) 

20 minút Určenie zainteresovaných strán 

Kto bude zainteresovaný? Skupiny/organizácie/spoločnosti  

Ako sú zainteresovaní/dotknutí týmto projektom? 

Kto dostane prioritu? Pohľad miestnej mimovládnej organizácie alebo 

ministerstva?, t. j. učitelia alebo žiaci alebo rodičia miestnych škôl? 

Musíte brať do úvahy pohľady mužov aj žien. Myslite na diverzitu vašej 

cieľovej skupiny.   

Nástroje pre analýzu zainteresovaných strán: Vennov diagram, 

organizačné schémy, … 

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

papiera veľkej flipchartovej tabule)   

Diskusia 

Skupinová práca 
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 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. 

60 minút Stromová analýza problému 

Toto je cvičenie, ktoré vám umožňuje určiť rôzne problémy, ktorým 

ľudia čelia a vzťahy medzi týmito problémami. 

Prvým krokom je určiť rôzne problémy  

 Požiadajte ľudí, aby zaznamenali rôzne problémy na kartičkách: 

jeden problém na jednej kartičke.   

 Problémy musia byť ozajstné – ak je nejaká pochybnosť, 

požiadajte ich, aby to vysvetlili na príklade.   

 Ozajstné problémy tak isto znamená, že k ním dochádza teraz, 

nie, že by k ním mohlo dôjsť, keby...  

Určte kľúčový problém a zaveďte strom problému  

Ak skupina súhlasí na hlavnom, kľúčovom probléme, vypracujú okolo 

neho strom riešenia problému.   

Ak nie je žiaden kľúčový problém, spôsob, ako rozvinúť toto cvičenie, 

je zaviesť vzťahy príčin a dopadov medzi problémami a potom – 

vybrať kľúčový problém. Tento proces bude dlhší ako v prípade 

určenia kľúčového problému ako prvého.    

Samotný strom problému má korene a konáre  

Korene je možné nájsť pod hlavným problémom, to sú dôvody, ktoré 

vedú k problému, ktorý ste určili.    

Priamo pod kľúčovým problémom sú kartičky s najčastejšími 

priamymi príčinami. Pod týmito problémami nájdete ich konkrétne 

príčiny a tak ďalej.   

Korene alebo následky sú nad hlavným problémom. Najčastejšie 

priame následky je možné nájsť priamo nad hlavným problémom 

Workshop 

Prezentácie vedúcimi 

skupín 
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a potom nad problémami, ktoré sú následkom týchto priamych 

následkov a tak ďalej.   

 

Keď je váš strom ukončený, možno zistíte, že sú tam stále nejaké 

medzery – to znamená, že sú problémy (kartičky), ktoré ste zatiaľ 

neurčili. Alebo možno, nechápete vzťah medzi oddeleným 

koreňom/konárom a zvyškom stromu a možno sa zamyslíte, čo vám 

chýba – alebo možno tam nie je vôbec žiaden vzťah.    

30 minút Strom cieľov 

To jednoducho znamená preformulovať každú kartičku od vrchného 

radu vášho stromu problému do kladného vyjadrenia alebo riešenia. 

 Ak problém A spôsobuje problém B, vedie riešenie A k riešeniu 

B? 

 Dajte preč nejasné ciele 

 Možno pridáte nejaké ciele 

 Možno sa budete potrebovať vrátiť znova k príčinám a 

dopadom. 

 

Môžete účastníkom ukázať príklady stromu problémov a cieľov na: 

https://www.un.org/esa/devaccount/docs/guidelines_6th_tranche.html 

 

Workshop 

Prezentácie vedúcimi 

skupín 

 

30 minút Výber hlavnej stratégie projektu 

Nechajte účastníkov prediskutovať v skupinách, dajte im čas.   

Zdôraznite hlavnú úlohu  dohodnite sa na jedinej stratégii 

Charakteristiky dobrej stratégie, ktorá je vhodná pre schopnosti vašej 

organizácie: 

 Typ aktivít 

 Skúsenosť/prax 

 Dostupné financie darcov 

 Kapacity personálu 

 Dostupné ľudské zdroje 

Diskusia v skupinách 

https://www.un.org/esa/devaccount/docs/guidelines_6th_tranche.html
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Ďalšie prvky, ktoré vám možno pomôžu rozhodnúť sa pre danú 

stratégiu: 

 Potenciálne riziká 

 Potenciálne výhody/prospech/benefit 

 Sociálny dopad 

 Dopad problému v súvislosti s pohlavím 

 Ekologický dopad 

 Finančný dopad 

 Udržateľnosť každej možnosti 

 … 

30 minút Sformulujte logický rámec 

Logický rámec 

 Intervenčná 

logika 

Overiteľné 

ukazovatele 

Zdroje 

overenia 

Predpoklady 

Všeobecné 

ciele 

    

Účel projektu 

 

    

Výsledky 

 

    

Aktivity 

 

    

 

Stĺpec Intervenčná logika uvádza obsah projektu.  

Stĺpec Ukazovatele poskytuje nástroje na overenie, či sú ciele 

a výsledky dosiahnuté.  

Stĺpec Zdroje overenia uvádza, aké informácie sa použili, aby sa 

aplikovali ukazovatele. 

Stĺpec Predpoklady obsahuje externé faktory ovplyvňujúce (pozitívne 

alebo negatívne) implementáciu projektu.    

 

Intervenčná logika  

Navrhovaná je nasledujúca hierarchia:  

• VŠEOBECNÉ CIELE: dlhodobé výhody pre spoločnosť.  

• ÚČEL PROJEKTU: výhody pre strany, pre ktoré je projekt určený.  

• VÝSLEDKY: konkrétne služby/tovary, ktoré budú v dôsledku 

projektu k dispozícii.  

• AKTIVITY: ako budú služby/tovary projektu dodávané/realizované. 

 

Prezentovanie témy 
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Vertikálna/zvislá logika  

• Logika ak - potom:  

- Ak sú poskytnuté zdroje, potom je možné vykonávať aktivity. 

- Ak sú aktivity vykonávané, potom sú vytvárané výsledky.    

- Keď sú vytvárané výsledky, potom sa dosiahne účel projektu.    

- Ak sa dosiahne účel projektu, potom sa realizuje všeobecný cieľ.   

 

Horizontálna/vodorovná logika  

• Ukazovatele špecifikujú, ako je možné overiť a merať dosiahnutie 

cieľov a výsledkov.    

• Sú zavedené v zmysle otázok, ako „Ako si uvedomiť, či to, čo som 

plánoval, sa v skutočnosti stalo alebo nie?“   

• Nie sú ukazovatele bez zdroja overenia. 

 

Určenie cieľa  

• Akonáhle sú navrhnuté stromy problému a cieľa a sú určené možné 

stratégie, musí sa vybrať účel (alebo konkrétny cieľ) projektu.    

• Ak sa vyberie len jeden konkrétny cieľa alebo účel, projekt je 

jasnejší.   

 

Výsledky, aktivity, predpoklady  

• Akonáhle je vybratý konkrétny cieľ a relevantná stratégia, musia sa 

opätovne analyzovať vzťahy medzi prostriedkami a cieľmi.    

• “Výsledky” a “Aktivity” musia byť vložené do logického rámca.    

• Prvky, ktoré sme nevložili, sú mimo projektu. Môže byť brané do 

úvahy ako „predpoklady“. 

 

Ukazovatele a zdroje overenia 

 

Predpoklady 

• Predpoklady sú externé faktory, ktoré ovplyvnia implementáciu 

projektu a dlhodobú udržateľnosti, ale sú mimo kontroly.   

• Pravdepodobnosť a významnosť týchto predpokladov, že sa splnia, 

je potrebné odhadovať ako súčasť posudzovania/hodnotenia 

dostupnosti/rizikovosti projektu.   

 

Príklad logického rámca 

 Intervenčná logika Overiteľné ukazovatele Zdroje overenia Predpoklady 

Všeobecné 

ciele 

 

Znížiť úmrtnosť 

novorodencov a batoliat 

a matiek v krajine  

 

Úmrtnosť 

novorodencov/batoliat 

znížená z x v roku 201. na y 

v roku 201. 

Úmrtnosť gravidných 

žien/žien starajúcich sa o deti 

znížená z x v roku 201. na y 

v roku 201.  

Štatistiky 

ministerstva 

zdravotníctva  

(budúce - ex ante, 

súčasné - in 

itinere, minulé – 

ex post) 
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Účel 

projektu 

 

Znížiť mieru infekčnosti 

medzi novorodencami 

a batoľatami v ... regióne 

 

Miera infekčnosti 

novorodencov a batoliat 

v dotknutých nemocniciach a 

klinikách znížená z x v roku 

201. na y v roku 201. 

Údaje poskytnuté 

dotknutými 

nemocnicami 

a klinikami 

(budúce - ex ante, 

súčasné - in 

itinere, minulé – 

ex post) 

 

Výsledky 

 
Pravidelný systém 

očkovania novorodencov 

a batoliat v 2 nemocniciach 

a 3 klinikách 

nachádzajúcich sa v ... 

regióne 

 

 

Zlepšený nutričný stav 

novorodencov a batoliat 

sledovaný v dvoch 

nemocniciach a 3 klinikách 

nachádzajúcich sa v ... 

regióne 

 

 

Počet očkovaných detí vo 

veku menej ako 5 rokov 

v dotknutých nemocniciach 

a klinikách zvýšená z x% 

v roku 201. na y% v roku 

201. 

 

Počet detí vo veku do 5 

rokov, správne vyživované v 

... regióne sa zvýšil z x% 

v roku 201. na y% v roku 

201. 

 

Klinické údaje 

o očkovaní 

poskytované každé 

3 mesiace 

dotknutými 

nemocnicami 

a klinikami 

 

Prieskum 

nutričného stavu 

novorodencov 

a batoliat v ... 

regióne 

 

 

Zvýšené 

a pravidelné 

zastrešenie 

klinikami 

Aktivity 

 

1. Renovovať 

vybavenie/zariadenie 

nemocníc a kliník. 

2. Poskytnúť nemocniciam 

a klinikám ambulancie 

určené na očkovanie 

3. Povzbudzovať matky 

k dojčeniu 

4. Zaručovať logistiku pre 

pravidelné dodávky vysoko 

proteínovej potravy a liekov 

Technická pomoc 

 

 

Dodávka zariadení/vybavenia 

 

 

Dodávka liekov 

 

Kampaň zameraná na 

povedomie 

 

 Údržba 

zariadenia/ 

vybavenia je 

zaručená 

miestnymi 

expertmi/ 

spoločnosťami 

 

!!! Logický rámec prezentuje projekt na jednej strane  

 

30 minút Navrhovanie  logického rámca pre vaše projekty 

Dajte každej skupine nasledujúce písomné pokyny: 

 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).  

Workshop 
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Materiály pre prípravu školiteľa a na pomoc účastníkom počas ich 

skupinovej práce v súvislosti s logickým rámcom   

https://www.logframer.eu 

30 minút Overte návrh projektu 

Každý prezentuje svoj logický rámec, úlohou ďalších účastníkov je 

overiť logický rámec v zmysle nasledujúcej schémy. Po každej 

prezentácii účastníci z ostatných skupín poskytnú svoju spätnú väzbu.    

Po workshope je dôležité sfinalizovať návrh projektu. To znamená, že 

musíte skontrolovať: 

 Základná logika projektu: sú tam všetky aktivity na 

dosiahnutie výstupov, ktoré chcete? Vedie kombinácia výstupov 

k účelu? Prispieva účel k cieľu (cieľom)? Nie sú tam nejaké 

nejasné ukončenia (chýbajúci aktivity, výstupy, ktoré nie sú 

relevantné pre účel…)? 

 Je jasne zadefinovaná cieľová skupina (veľkosť, miesto, typ 

aktivít, ktoré robia, pohlavie, vek …)? 

 Kto dostane (finančné/materiálne) výhody/benefity z projektu? 

 Sú všetky prvky jasné a jednoznačné? Pochopí každý dotknutý 

rovnakým spôsobom to, čo je napísané? Nie sú nejaké koncepty 

také, že môžu byť interpretované rôznymi spôsobmi v rôznych 

kontextoch (napríklad: „rovnosť pohlavia“ sa interpretuje rôzne 

v Západnej Európe, vo Východnej Európe, v Severnej Afrike, 

Strednej Afrike, Juhovýchodnej Ázii...) 

 Je projekt ako celok a jeho rôzne prvky reálne? 

 Je analýza rizík/predpokladov dobre urobená? Je jasné, ako 

budete reagovať v prípade, že dôjde k jednému alebo viacerým 

rizikám? 

 Je zavedený systém monitorovania/sledovania (ukazovatele + 

zdroje overenia)? Sú ukazovatele dobre navrhnuté? 

 Sú k dispozícii nevyhnutné zdroje na realizovanie aktivít a na 

riadenie projektu? Čo urobíte s investíciami po ukončení 

projektu? 

 

Prezentovanie 

logického rámca 

skupinami a diskusia   

15 minút Zhrnutie a závery.  

Účastníkom môže byť prezentované video Erasmus+ vysvetľujúce 

logiku návrhu projektu: 

https://www.youtube.com/watch?v=S53DCEd6Avc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S53DCEd6Avc
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Po tejto úlohe účastníci majú sformulovať závery z dnešného školenia 

a napísať ich viditeľným spôsobom.   

 
Zdroje obsahu: 

https://www.logframer.eu 
http://docenti.unimc.it/nicola.brignani/teaching/2014/13906/files/lesson-3-17-10-2014-problem-objective-tree-
logical-framework 

 

 

 

Logický rámec (poskytnutý FAM) 

 

 Intervenčná 

logika 

Overiteľné 

ukazovatele 

Zdroje 

overenia 

Predpoklady 

Všeobecné 

ciele 

    

Účel projektu  

 

   

Výsledky  

 

   

Aktivity  

 

   

 


