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P O Z V Á N K A 
n a   š k o l e n i e 

 

 

Termín konania 

 

Názov školenia 

 

Cieľová skupina 

 

 

14. – 15. 02. 2019 

alebo 

11. – 12. 04. 2019 

 

 

 

Projektový manažment a tvorba 

projektov financovaných z EÚ 

 

 

projektoví manažéri, riadiaci 

pracovníci pôsobiaci v projektoch, 

pracovníci zodpovední za prípravu 

projektov v rámci EÚ fondov 

 

 

 

Miesto konania:  14. – 15. 02. 2019  Kafe LAMPY  

Černyševského 3761/42, Bratislava, Slovakia 85104 

alebo   

  11. – 12. 04. 2019 Hotel Daro, Hodruša - Hámre 

 

Účastnícky poplatok:     

 

Cena bez DPH   250,00 €   

DPH (20%)      50,00 € 

Cena s DPH    300,00 € 

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály, školiteľa, občerstvenia, obedu                     

a školiacich  materiálov.        

     

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou predfaktúry si 

zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad. Neuhradením 

predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. 

V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu, prosím kontaktujte nás. 

 

Prevodný príkaz:  

banka: Tatra Banka a.s., číslo: 2621535285/1100 

VS: číslo predfaktúry, KS: 0308, IČ DPH: SK2020699527 

 

e-mailom:  ssk@ssk.sk     

najneskôr do:  7 pracovných dní pred termínom konania školenia 

                             

Cieľ školenia: 

 

Osvojiť si základy projektového riadenia. 

Účastník sa naučí: 

- Princíp projektovej logiky – W-teória 

- Strom príčinno-následných vzťahov v projektovom riadení 

- Príprava zámeru, cieľov a aktivít projektu 

- Monitoring projektu 

- Praktické tipy a triky pri písaní projektov 

- Prehľad o aktuálnych možnostiach financovania projektov cez EÚ (štrukturálne fondy, komunitárne 

programy, ad-hoc výzvy generálnych riaditeľstiev). 

 

Ukončenie školenia: Kurz bude ukončený testom. Úspešní   absolventi  obdržia osvedčenie o absolvovaní.  

   Platnosť  osvedčenia  nie  je časovo ohraničená.  
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Odborný garant: 

 

Mgr. Tibor Škrabský má bohaté skúsenosti s expertnou a konzultačnou činnosťou, riadením a implementáciou 

národných projektov a projektovým riadením, predsedaním európskych pracovných skupín, s komunikáciou 

a koordináciou predsedníctva SR so Stálym zastúpením SR v Bruseli, Európskou komisiou a Radou EÚ, so 

strategickým plánovaním, monitoringom a projektovým riadením mimovládnych organizácií a organizácií verejnej 

správy v SR a v ČR. 

 
 

Garant a organizátor:  Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 

Kontakt:           Mgr. Monika Jurkovičová, MBA  Tel.: 0905223744   

E-mail:          ssk@ssk.sk  

Prihlášky:  V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr 7 pracovných dní pred 

konaním školenia poštou alebo e-mailom na vyššie uvedené kontakty. 

Občerstvenie:  Počas školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed.  

 

Informácie o mieste konania – Kafé LAMPY 

Černyševského 3761/42, Bratislava, Slovakia 85104 

 

Kafé LAMPY, to sú 3 jedinečné a navzájom oddelené priestory.  

 

Spolu až 251 m2 je rozdelených na VIP klub, Sálu LAMPY a kaviareň. Ich spoločná kapacita je 150 hostí. Vďaka 

tomu je to ideálny priestor na rôzne súkromné oslavy, malé svadby, krsty, módne prehliadky, firemné večierky, 

biznis stretnutia, tlačové konferencie, teambuildingové aktivity, semináre, kurzy, školena a workshopy. 

Kafé LAMPY vznikli v Petržalke s veľkým cieľom - rozžiariť spoločenským životom celú štvrť.  Ale nás poteší aj 

to, keď si v pokoji vychutnáte našu skvelú odrodovú kávu. Podstatné je, aby každý návštevník bol príjemne 

prekvapený.  

 

Viac na www.kafelampy.sk alebo na Facebooku 

 

 

 
 

 

alebo 

 

Informácie o mieste konania – Hotel DARO (Hodruša Hámre 1267) 

Hotel nájdete v známej baníckej obci Hodruša-Hámre, ktorá sa rozprestiera v nádhernom prostredí 

Štiavnických vrchov. http://www.hoteldaro.sk/ 

 

Ubytovanie  

UBYTOVANIE SI REZERVUJE A HRADÍ  KAŽDÝ ÚČASTNÍK SAMOSTATNE. 

 

dvojlôžková izba, 1 osoba na izbe              69 EUR/ izba   

http://www.kafelampy.sk/
http://www.hoteldaro.sk/
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dvojlôžková izba, 2  osoby  na izbe        79 EUR/ izba  

family izba,  3  osoby na izbe             99 EUR/ izba 

family izba,  5   osôb  na izbe   139 EUR/ izba 

Informácia: Family izby majú kapacitu 5 osôb a pozostávajú z 2 oddelených izieb so spoločnou  

                 kúpeľňou a WC. Ceny ubytovania sú s DPH. 

 

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, parkovanie, wifi, biliard,  1,5 hod. vstup do wellnessu. 
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Program školenia:  

1. deň 

08.30 – 9.00 Registrácia účastníkov 

09.00 – 09.15 Úvod, predstavenie                   

09.15 – 10.30       Skúsenosti účastníkov s realizovanými projektmi 

10.30 – 10.45 Prestávka  

10.45 – 12.30 Projektová logika 

12.30 – 13.30 Obedná prestávka  

13.30 – 15.30 Stavba projektu na praktickom príklade 

15.30 – 15.45 Prestávka  

15.45 – 17.15 Stavba projektu na praktickom príklade 

17.15 – 18.00 Záver 1.dňa a diskusia 

 

2. deň 

08.00 – 09.30 Realizácia a monitoring projektov                   

09.30 – 09.45 Prestávka  

09.45 – 12.00 Hodnotenie projektov 

12.00 – 13.00 Obedná prestávka  

13.00 – 14.30 Prehľad o možnostiach financovania projektov cez EÚ 

14.30 – 14.45 Prestávka  

14.45 – 16.15 Praktická úloha na modelovom príklade 

  Test 

16.15  Záver školenia a diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A TVORBA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z EÚ 
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Z á v ä z n á    p r i h l á š k a 

na školenie  

Projektový manažment a tvorba projektov financovaných z EÚ 

 

 

Vyberte si, prosím termín a podčiarknite ho: 

 

14. - 15. 2. 2019 Kafé Lampy, Bratislava 

 

11. - 12. 4. 2019 Hotel Daro, Hodruša – Hámre  
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

Názov organizácie: 
 

Adresa: 
 

Tel. č.:  
 

e-mail:   
 

IČO/IČ DPH: 
 

Platba z vášho účtu č.: 
 

ÚČASTNÍK ŠKOLENIA 

 

Titul, meno, priezvisko: 

 

Funkcia:   

 

Vegetarián: 

 

Iné špeciálne požiadavky na stravu: 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE 

 

Cena bez DPH   250,00 €   

DPH (20%)      50,00 € 

Cena s DPH    300,00 € 

V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály, lektora, občerstvenia, obedu a 

školiacich materiálov.  

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou 

predfaktúry si zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový 

doklad. Neuhradením predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. V prípade 

špeciálnych požiadaviek na stravu, nás prosím kontaktujte. 

 

Prevodný príkaz:  

banka:  Tatra Banka a.s., číslo: 2621535285/1100 

VS:   číslo predfaktúry, KS:  0308, IČ DPH:  SK2020699527 

 

Záväznú prihlášku prosím zaslať mailom (scan) najneskôr do 7 pracovných dní pred konaním školenia 

na adresu ssk@ssk.sk. Na školenie si zo sebou prineste občiansky preukaz a potvrdenie o zaplatení 

predfaktúry (výpis z BÚ). 

 

V ............................... dňa...........................    Pečiatka a podpis:  

mailto:ssk@ssk.sk

