
  
 

  
 
 

 
  

 

ŠKOLIACI PROGRAM 
 
 

I. ÚDAJE ORGANIZÁTORA ŠKOLIACEHO PROGRAMU 

I. 1. Údaje organizátora školiaceho programu:
 
Meno: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE 
        

Mesto: BUDAPEST Smerové číslo:  1 0 2 5  Župa: -  

Ulica / Číslo domu: Zöldlomb 
u.24/A. 

E-mail:  konszenzusbp@konszenzus.org Telefón:
(1) 335-6515; (1) 325-
6377 

Fax: (1) 
335-6463

 

Evidenčné číslo inštitúcie, ktorá vykonáva školenia pre dospelých: 01-0664-04 
 
I. 2. Osobné údaje štatuárnej osoby školiaceho programu: 

Meno: Geskó Sándor 

         

Mesto:  Budapest 
Smerové 
číslo:  1 0 2 5  

Ulica/ číslo 
domu: Zöldlomb u. 24/A. 

E-mail:  gesko@konszenzus.org :Fax  (1) 335-6463 Telefón:
(1) 335-6515; (1) 325-
6377 

 
I. 3. Začlenenie podávajúceho školiaceho programu (Označte  x-om najcharakteristickú 
kategóriu!):  
 
  Sociálna inštitúcia  Detské dobročinné zariadenie  Inštitúcia ochrany detí 
       
  Vysokoškolská inštitúcia  Výchovno-vzdelávacia inštitúcia  Cirkevná inštitúcia 
       
  Hospodárska spoločnosť  Nezisková organizácia                        x Iné: Nadácia 

 



  
 

  
 
 

 
  

 

 
II. ÚDAJE TÝKAJÚCE SA ŠKOLIACEHO PROGRAMU 

Názov školiaceho programu: 
PÍSANIE PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ, PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 

Cieľ činnosti školenia pre dospelých: 

Školenie so všeobecným cieľom. – Cieľom činnosti školenia sú školenia smerujúce sa na dole 
uvedené kompetencie. 

 
Cieľ a obsah školenia: 

Cieľom školenia je rozvíjanie poznatkov a znalosti týkajúce sa písania projektových žiadostí 
a projektového manažmantu. Oboznámiť sa domácimi a európskymi špecifikáciami, cieľmi, 
výsledkami, projektovým procesom a rozvíjať metódy a procesy. 

Kompetencie, ktoré sa dajú získať so školením: 

- Nájsť a preštudovať možnosti žiadosti 
- Priprava projektových žiadostí (vypracovanie projektových nápadov, pravidlá a 

oddôvodnenie zakladania konzorcia, atď.) 
- Techniky rozpočtového plánovania, plánovanie úloh, plánovanie vlastných a iných 

zdrojov 
- Príprava uskutočniaceho časového plánu 
- plánovanie Cashflow, manažment 
- Evidencia výdavkov, faktúr 

Forma školenia: 

Skupinové školenie 

Časový limit školenia: 30 hodín 

Podmienky zorganizovania školenia: 

Podmienky zorganizovania školenia zabezpečuje inštitúcia. 

Vecné podmienky: 

- miestnosť podľa počtu účinkujúcich 
- flip-chart tabuľa, flip-chart papier 
- perá, ceruzky 
- projektor (ak je potrebný) 
- notebook (ak je potrebný) 

Osobné podmienky: 

Minimálne jedna osoba, ktorá má skúsenosti v tomto odbore, tréner s 3 ročnými 
skúsenosťami 

Podmienky prihlásenia a zapojenia sa do školenia: 



  
 

  
 
 

 
  

 

Školenie nepotrebuje žiadne špecifické podmienky, týkajúce sa vzdelanosti, pracovnej 
skúsenosti alebo zdravotného stavu. 

Uvolnenie z predmetov (započítanie predošlého vedomostného stupňa): 

Tematika 30 hodinového školenia predstavuje koherentnú jednotku, takto započítanie 
predošlého vedomostného stupňa nie je v tomto prípade relevantná. V tom prípade keď niekto 
sa už zúčastnil na tréningu s podobnou tematikou, tak podľa nároku zapezpečíme možnosť 
opcionálneho prijatia už získaného bloku. 

Podmienky ukončenia školenia: 

Maximálne chýbanie nemôže dosiahnúť 20% časového limitu celého školenia. 
 
Forma kontroly: 
Počas uskutočnenia programu uskutočníme kreatívne situačné cvičenia zo získaných 
skúsenostiach. Štrukturálna analýza a vyhodnotenie cvičenia znamenajú aj hodnotenie 
účastníkov. 

Forma  Spôsob potvrdenia: 

Účinkujúci v školiacom programe dostanú certifikát o ukončení školenia. 

Počet osôb podľa školiacej skupiny: 

 Plánovaný počet 
Skupina minimum maximum 

1. 1 25 
 
Formy a spôsoby hodnotenia školiaceho programu: 

Formy Spôsoby 
1. Hodnotenie skupiny  Verbálne 
2. Vyplnenie konečného dotazníka s 
kvantitatívnymi a kvalitatívnymi 
hodnotiacimi zložkami 

Písomné vyplnenie, vyhodnotenie 
dotazníkov 

 
Zložky zabezpečovania kvality: 

Plynulé skúmanie spokojnosti 
Vedenie školiacej knihy 
Konečné dotazníky s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi hodnotiacimi zložkami, ich zhrnutie, 
vyhodnotenie skúsenosti. 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

  
 

 

  

III. OBSAH, ŠTRUKTÚRA ŠKOLENIA A K NÝM PATRIACE INFORMÁCIE 

Podrobná tematika školenia, spôsob uskutočnenia, plánovanie: 
 

Názvy jednotiek školenia /prednášky/, krátky opis 
podtém jednotlivých zložiek 

Počet hodín pri 
jednotlivých 

obsahových častí/ 
časový limit 

Metódy/pracovné formy 
pri jednotkách 

Prednášateľ/meno trénera 
vzdelanie a odborná oblasť 

o Téma: Základné informácie o EU, Nový 
Széchenyiový plán, nové projektové žiadosti v 
EU 

o Podtéma: Základy písania projektových žiadostí

Charakteristika podtémy: 

Príprava dokumentácie žiadostí. Spoznať systém 
projektových žiadostí v EU 

5 

Prednáška 
Úlohové hry 

„oknová prednáška” 
Rozprávanie sa vo fókusovej 

skupine 

Vedúci tréner: 
 
Geskó Sándor 
Univerzitný diplom (sociológ), 
odborná oblasť: 
Riešenie konfliktov, fungovanie 
siete, komunikácia 
 



  
  
 

  
 

 

  

o Téma: Príprava dokumentácie projektových 
žiadostí. Štruktúra dokumentácie 

o Podtéma: Projekt a plánovanie projektu. 

Charakteristika podtémy: 

Postupy projektového plánovania/projektového 
manažmentu a vytvorenie projektových fáz. Projektová 
dokumentácia. Naznačenie termínov. Analýza rizika, 
poprípade potrebné zmeny. 

5 

Prednáška 
Úlohové hry 

„oknová prednáška” 
Rozprávanie sa vo fókusovej 

skupine  
 

 
 
Co-tréner  
Borbély Lászlóné  
Vysokoškolský diplom (učiteľka) 
odborná oblasť: 
Komunikácia, riešenie konfliktov, 
fungovanie siete, projektový 
manažment 
 
 
Varga Andrea 
Univerzitný diplom (humánna 
organizátorka) 
Odborná oblasť: písanie súbehov, 
prevádzkovanie civilných 
organizácií, dobrovoľnícky 
manažment, spoločenský rozvoj, 
projektový manažment 

o Podtéma: Analýza, výdavky, plán podnikania 

Charakteristika podtémy: 

Cez praktické príklady analýza projektového plánovania. V 
skupinách príprava mini-projektu, vykázanie výdaviek a 
príprava hospodárskeho plánu. 

5 

Prednáška 
Úlohové hry 

„oknová prednáška” 
Rozprávanie sa vo fókusovej 

skupine  

o Téma: Projekt 

Charakteristika témy: 

Projektový cyklus, účinkujúci a fázy projektu. 

5 

Prednáška 
Úlohové hry 

„oknová prednáška” 
Rozprávanie sa vo fókusovej 

skupine 

 



  
  
 

  
 

 

  

o Téma: Projektové plánovanie, projektový 
manažment 

Charakteristika témy: 

Úlohy pri uskutočnení projektu. V praxi používané 
techniky v projektovom manažmente. Rozhodovacie 
mechanizmy pri projektových žiadostí, aktuálne možnosti 
súbehov, aktuálne priority, postup písania súbehov, 
techniky pri písaní súbehov, rôzne metódy a písanie 
súbehov. 

5 

Prednáška 
Úlohové hry 

„oknová prednáška” 
Rozprávanie sa vo fókusovej 

skupine 

 

o Téma: Uskutočnenie a sledovanie 

Opis témy: 

Už podporených projektových žiadostí základné teórie 
uskutočnenia projektového manažmentu a ich súvislosti v 
praxi. 

5 

Prednáška 
Úlohové hry 

„oknová prednáška” 
Rozprávanie sa vo fókusovej 

skupine  
 

 

 


