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Názov vzdelávania: 

Projektový manažment v praxi 
 

Cieľ vzdelávania: 

Hlavným cieľom je poskytnúť potrebné teoretické vedomosti a nacvičiť praktické zručnosti, ktoré sú 

potrebné pre úspešné zvládnutie projektového manažmentu v praxi. Účastníci si osvoja základné 

pojmy z danej problematiky, pochopia vzťahy a súvislosti projektového manažmentu verzus 

manažmentu organizácie, oboznámia sa so základmi projektovej práce (príprava projektových 

zámerov a žiadostí, manažment projektových zdrojov – ľudských, časových, materiálnych a 

finančných, evaluácia projektov a pod.), so základmi fundraisingu a prakticky si nacvičia 

prezentovanie svojich nápadov. 

 

Profil absolventa: 

Absolvent vzdelávania bude schopný orientovať sa v základných pojmoch, vzťahoch a súvislostiach z 

oblasti projektového manažmentu; využívať princípy východiskovej analýzy situácie a správne 

definovať problémy, ktoré by mal projekt riešiť; definovať primárne a parciálne ciele projektu; 

využívať metódu logického rámca projektu; vytvoriť plán aktivít projektu, potrebných pre naplnenie 

stanovených cieľov; identifikovať zdroje potrebné na prípravu a realizáciu projektu (personálne, 

materiálne, finančné, časové); zostaviť reálny rozpočet projektu; nájsť vhodných partnerov pre 

projekt; hodnotiť a monitorovať projekt počas jeho trvania; zabezpečiť trvalú udržateľnosť a 

efektívnu disemináciu výsledkov projektu; manažovať ľudské, časové, materiálne a finančné zdroje 

projektu a tým úspešne a efektívne manažovať projekt počas celej doby trvania. 

Absolvovanie kurzu vedie k rozvoju individuálnych zručností a vedomostí frekventanta v oblastiach 

súvisiacich s úspešným a efektívnym manažovaním projektu. Súčasťou vzdelávania je skupinová práca 

formou diskusií, ktorá zabezpečuje interakciu a výmenu skúseností medzi účastníkmi kurzu, ponúka 

možnosť nácviku zručností tímovej spolupráce, ktorá je nevyhnutnou súčasťou náplne práce 

projektového manažéra. 

 

Dĺžka vzdelávania: 

Jedná sa o 1- dňové vzdelávanie, cca 8 hodín. 

 

Lektor: 

Mgr. Martina Gymerská 

 

Kontakt: 

Mgr. Martina Gymerská, gymerska@opersona.sk, 0948 046 102 
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