
Tréning Projektový manažment v kultúrnych organizáciách 1 (19. - 20. 3. 2019, Zvolen)

Príprava projektovej žiadost

19. marca 2019 (utorok)
11.00 – 11.30 Registrácia účastníkov  
11.30 – 14.30 Prvá časť tréningu – Projekt,  analýza problému a cieľov projektu – príklady 

a cvičenia
14.30 – 15.00    Prestávka na občerstvenie
15.00 – 18.30 Druhá časť tréningu – Analýza potrieb a rizík - príklady 

a cvičenia
18.30 – 19.00    Prestávka na večeru
19.00 – 21.00 Treta časť tréningu – Plán aktvít projektu – zostavenie časového 

harmongramu
20.  marca 2019 (streda)

 08.30 –  09.00 Raňajky
 09.00 – 12.30 Štvrtá časť tréningu – Príprava rozpočtu projektu – príklady a cvičenie
12.30 – 13.30    Prestávka na obed
13.30 – 15.00 Piata časť tréningu – Výzvy a vyplnenie žiadost o grant - príklady z praxe 
15.00 – 15.30 Zhodnotenie tréningu – Spätná väzba zo strany lektora a účastníkov

Tréning projektový manažment v kultúrnych organizáciách 2 (24. – 25. 4. 2019, Zvolen)
Implementácia projektu

24.  apríla 2019 (streda)
11.00 – 11.30 Registrácia účastníkov  
11.30 – 14.30 Prvá  časť  tréningu  –  Implementácia  projektu  po  podpise  zmluvy  o grant,

monitorovanie priebehu projektu, príprava monitorovacích správ
14.30 – 15.00    Prestávka na občerstvenie
15.00 – 18.30 Druhá časť tréningu – Finančný mananžment, žiadost o  platbu – príklady a

cvičenia
18.30 – 19.00    Prestávka na večeru
19.00 – 21.00 Treta časť  tréningu –  Manažment  zmeny v projekte,  hodnotenie  dopadov

projektu
25.  apríla 2019 (štvrtok)

08.30 –  09.00 Raňajky
09.00 – 12.30 Štvrtá  časť  tréningu  –  Publicita  projektu,  diseminácia  výsledkov  a ďalšie

využite výsledov projektu v praxi
12.30 – 13.30    Prestávka na obed
13.30 – 15.00 Piata časť tréningu – Príklady už realizovaných projektov – pozitvaanegatva
15.00 – 15.30 Zhodnotenie tréningu – Spätná väzba zo strany lektora a účastníkov

Organizačné pokyny
Účastnícky poplatok 60,- €a1 osobaajedna časť tréningu. Za obideve čast je poplatok 100,- €.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 15. 3. 2019 na účet Národného osvetového
centra: SK63 8180 0000 0070 0006 9325, VS 2300 007 999 (v poznámke treba uviesť skratku názvu
vysielajúcej organizácie a počet účastnikov napr. NOC, 1). Počet účastníkov tréningu je obmedzený z
dôvodu použitej metódy vzdelávania. 

Vysielajúca  organizácia  hradí  účastníkovi  náklady  na  cestovné.  NOC  hradí  ubytovanie
s raňajkami, 1 x večeru,  2 x obed a náklady na lektora. 



Registračný formulár 
Vyplňte za každú osobu zvlášť v termíne do 8. 3. 2019.

Bližšie informácie o ubytovaní pošleme prihláseným účastníkom po realizácii verejného obstarávania.

Kontaktné osoby: 
PhDr. Svetlana Chomová, PhD., e-mail: svetlana.chomova@nocka.sk, mobil: 0220471234, 
Bc. Michaela Štefanovičova, e-mail: michaela.stefanovico@nocka.sk, mobil 0220471234.
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