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Kto
iný?

Študentské lokálne iniciatívy

Výchova k angažovanosti a aktívnemu prístupu k svetu okolo nás PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE 
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projektom Kto iný? – Študentské lokálne iniciatívy nadväzu-
jeme na projekty občianskej angažovanosti mladých, ktoré 
sme v organizácii Človek v ohrození realizovali. Cieľom je 
zapojiť študentov stredných škôl (SŠ) do diania vo svojom 
okolí. Chceme im vytvoriť priestor a podporiť ich pri realizá-
cii vlastných nápadov. Vďaka nim môžu meniť veci, s ktorý-
mi nie sú spokojní, a byť sami tou zmenou, čo by chceli vidieť 
okolo seba. Príručka nadväzuje na skúsenosti českej partner-
skej organizácie Člověk v tísni a je prioritne určená pre SŠ, ale 
inšpirovať sa môžu aj učitelia základných škôl (ZŠ).

Veríme, že škola môže byť miestom, kde budú mla-
dí okrem získavania vedomostí rozvíjať svoje zručnosti a po-
mocou kritického myslenia formovať svoje postoje. Na to je 
však nevyhnutná podpora vás, aktívnych učiteliek a učiteľov.

Prvé dve kapitoly sú adresované vám, ktorí bude-
te mentormi študentských skupín. Nájdete v nich trochu te-
órie aj informácie, ako zaradiť tímový projekt do vyučovania. 
Ďalšie časti obsahujú základy projektového myslenia vráta-
ne praktických projektových listov, ktoré študenti využijú 
v jednotlivých fázach svojho projektu. Tieto informácie sú 
určené vám, pedagógom, a zároveň sú formulované pria-
mo študentom. Môžete ich tak použiť jednoducho a priamo.  
V príručke nájdete aj viacero príkladov dobrej praxe a skúse-
nosti žiakov a študentov z Českej republiky. Veríme, že vám 
budú inšpiráciou. 

 Cieľom globálneho vzdelávania je naučiť sa, ako 
lepšie porozumieť sebe aj svetu okolo nás, a tiež podporiť 
mladých v tom, aby sa aktívne podieľali na verejnom živo-
te. Veríme, že ak pochopia, ako oni sami ovplyvňujú dnešný 
svet, stanú sa empatickejšími, zodpovednejšími a otvorenej-
šími ľuďmi. K tomu chceme prispieť spolu s vami. 

Za celý autorský tím 

Katarína Karcolová 
koordinátorka projektu na Slovensku

OZ Človek v ohrození

Milé učiteľ ky, 
milí učitelia,
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1 Trochu teórie 
na začiatok

ČLOVEK AKO OBČAN
Kto je to občan? Príslušník určitého štátu. Občanom 
sa stávame rôznymi spôsobmi, spravidla automatic-
ky pri narodení, ale napríklad aj sobášom či udelením  
občianstva. 

Každý, kto je občanom Slovenskej republiky, je 
tiež občanom Európskej únie. Občan má konkrétne 
práva, slobody a povinnosti, ktoré definujú, ako by 
sa mal správať voči štátu a spoločnosti. Práva, slobody  
a povinnosti sú od seba neoddeliteľné, preto bývajú 
kodifikované súčasne v jednom dokumente. Na Slo-
vensku je to Listina základných práv a slobôd, prijatá 
ako ústavný zákon v roku 1991. Pre rozlíšenie ich účin-
nosti pre rôzne skupiny ľudí (čo je nutné napríklad  
v prípade volebného práva alebo práva zakladať poli-
tické strany a hnutia) sa používa práve pojem občan. 

Občianske práva, slobody a povinnosti sa prelí-
najú s ľudskými právami a povinnosťami. Tie definujú 
vzťah človeka a spoločnosti pre všetkých, bez pod-
mienky občianstva. Platia medzinárodne pre všetky 
štáty, ktoré ich v roku 1948 (alebo neskôr) uznali na 
Valnom zhromaždení OSN spoločným podpisom 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ochrana ľud-
ských práv v Európe je okrem toho riešená Dohovo-
rom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
podpísanom v roku 1950 v Ríme.

V dobe informačných technológií a globálnej eko-
nomickej previazanosti sa hovorí aj o koncepte glo-
bálneho občianstva (teda vzťahujúceho sa k celej 
planéte, bez ohľadu na štátne hranice), ktorý je ale poj-
mom skôr sociologickým a nie je nikde kodifikovaný.

OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ
Čo znamená byť aktívnym občanom? Znamená to 
nielen pasívne uplatňovať svoje práva a slobody; byť 
aktívnym občanom znamená byť tiež spolutvorcom 
verejného života. Byť informovaný o dianí okolo seba, 
mať pocit spolupatričnosti so spoločnosťou, v ktorej 
človek žije, a niesť za ňu spoluzodpovednosť. Zname-
ná to uvedomovať si previazanosť vzťahov na všet-
kých úrovniach a zároveň byť ochotný podieľať sa na 
živote spoločnosti – a prakticky to robiť.

Je pravda, že aktívny prístup k občianstvu sa 
môže javiť ako záležitosť elity – sociológovia so zne-
pokojením upozorňujú, že sa ľudia v západnej Európe  
a Severnej Amerike zapájajú do spoločenského diania 
stále menej.

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Občianska spoločnosť je abstraktný pojem. Možno 
ho definovať ako aktivity občanov v spoločenskom 
dianí, ktoré nie sú riadené štátnymi štruktúrami či 
komerčnými organizáciami. Môžu to byť individuál-
ne snahy, rôzne iniciatívy, združenia, spolky atď. Pres-
ná definícia občianskej spoločnosti sa v čase menila  
a aj dnes existujú rôzne interpretácie; vo všeobecnosti 
možno ale povedať, že koncept občianskej spoločnos-
ti sa snaží ponúknuť víziu vzájomných vzťahov medzi 
demokraciou, súkromnou a verejnou sférou, trhom  
a občanom. 

TÍMOVÝ PROJEKT
Za projekt považujeme premyslený a systematický 
postup s cieľom niečo konkrétne vytvoriť, zorganizo-
vať, uskutočniť, vylepšiť, vyriešiť… Projekt organizuje 
skupina ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ, navzájom spolu-
pracujú, dopĺňajú sa a podporujú, organizujú a rozde-
ľujú si svoju prácu, riadia sa spoločne rešpektovanými 
pravidlami. Prívlastok „tímový“ naznačuje, že to všetko 
by mala byť v rámci projektu práca predovšetkým  
samotných žiakov alebo študentov.

Výsledkom projektu je potom napríklad benefičné 
podujatie, nové ihrisko, výstava, publikácia, prezentá-
cia návrhu (plánu) na riešenie komunálneho problé-
mu a pod.

* Věra Jirásková: Občan a občanství, prevzaté z metodického portálu RVP.cz, http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/386/obcan-a- 
obcanstvi.html/

V užšom chápaní predstavuje pojem občan 
našu príslušnosť k určitej skupine alebo spolo-
čenstvu. Ako občania sme členmi určitej obce, 
spoločenstva, štátu, čo znamená, že občanom 
môže byť človek len v rámci určitého ústavného 
zriadenia, ktoré vymedzuje práva a povinnosti 
spojené s občianstvom.

V širšom zmysle slova tak byť občanom zname-
ná vedome prevzatie a skutočné naplňovanie 
zodpovednosti jednotlivca za celok a zname-
ná to aj morálny záväzok jedinca voči spoloč-
nosti, v ktorej žije.“ *

Kapitola



5

P
R

E
 U

Č
IT

E
Ľ

O
V

2Možnosti zaradenia 
tímového projektu 
KTO INÝ? do výučby 

V tejto kapitole nájdete niekoľko možností, akým spô-
sobom môžete zaradiť tímový projekt Kto iný? do vyu-
čovania na základnej a strednej škole. Dozviete sa tiež, 
čo priniesol projekt zapojeným študentom. 

TÍMOVÝ PROJEKT KTO INÝ? 
NA OBČIANSKEJ VÝCHOVE

Základná škola

• Pri rozhodovaní, do ktorých vyučovacích hodín 
zaradiť tímový projekt Kto iný?, sa ponúka predo- 
všetkým predmet Občianska náuka pre svoju 
požiadavku na aktívne zapojenie sa do života ko-
munity. Ideálnym koučom projektu sa tak môže 
stať vyučujúci tohto predmetu. 

• Ak však pôjde napríklad o projekt s environmen-
tálnou tematikou, môžu byť rovnako dobre cent-
rom diania hodiny prírodopisu, environmentálnej 
výchovy a pod. 

• Začiatky sú charakteristické nadšením väčšiny; 
v momente, keď príde na rozdeľovanie úloh, ktoré 
nie sú vždy jednoduché, začína motivácia žiakov 
rýchlo klesať. Je preto dôležité, aby mal každý žiak 
určitú rolu – úlohu v projekte – a cítil sa za ňu zod-
povedný. Tak sa väčšinou vykryštalizuje skupina 
tých, ktorí sa o problematiku skutočne zaujímajú 
a majú potenciál dopracovať sa až do cieľa. Často 
na projekte pracuje len časť žiakov, ostatným vyu-
čujúci pripraví alternatívnu aktivitu.

• Tento spôsob vyučovania kladie pochopiteľne 
väčšie nároky na učiteľa ako klasické – frontálne 
vyučovanie. V prostredí základného školstva musí 
byť vyučujúci pripravený žiakom poskytovať do-
statok impulzov, viesť ich k efektívnemu pláno-
vaniu a učiť ich vlastnému sebahodnoteniu, byť 
dostatočnou oporou, ktorá im pomôže poučiť sa 
z neúspechu a ocení ich za úspech. Učiteľke alebo 
učiteľovi sa však naskytne aj možnosť vidieť za se-
bou výsledky svojho úsilia, čo je nesporným prí-
nosom projektu.

TÍMOVÝ PROJEKT KTO INÝ? 
AKO ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK

Základná/stredná škola

• Za hlavnú výhodu realizácie projektu Kto iný? for-
mou záujmového krúžku môžeme považovať zlo-
ženie skupiny žiakov a ich menší počet. Od začiat-
ku sa vytvorí tím s rovnakým cieľom a podobnými 
ambíciami niečo spoločne zmeniť.

• Pre vedúceho bude tiež práca príjemnejšia a jed-
noduchšia, lebo žiaci budú pre rôzne aktivity viac 
motivovaní. V záujmovom krúžku či školskom 
klube sa navyše môže skupine naplno venovať, 
zúčastniť sa spolu so žiakmi v čase konania krúžku 
stretnutí s odborníkmi, exkurzií atď.

TÍMOVÝ PROJEKT KTO INÝ? 
AKO VOLITEĽNÝ PREDMET

Základná/stredná škola

• Voliteľný predmet je príjemným kompromisom 
medzi oboma variantami zmienenými v tejto ka-
pitole. Vyučujúci sa môže naplno venovať žiakom, 
keďže ich počet býva na voliteľných predmetoch 
nižší. Aj žiaci sa o témy viac zaujímajú, lebo si ich 
sami vybrali.

• Na vyučujúceho bude kladená požiadavka odo-
vzdať na začiatku školského roku tzv. tematický 
plán. Pri jeho písaní je potrebné zamerať sa na vše-
obecnú charakteristiku náplne jednotlivých ho-
dín, neurčovať témy projektov vopred a zdôrazniť 
kľúčové kompetencie, ktoré majú žiaci získať. 

• Voliteľný predmet má tú výhodu, že môže poskyt-
núť celú svoju hodinovú dotáciu zvolenému prob-
lému. Vyučujúci tak môže vybranú tému zasadiť 
do hlbších súvislostí.

• Nevýhodou je nutnosť zapracovať nový voliteľný 
predmet a s ním súvisiace kompetencie do Škol-
ského vzdelávacieho programu a učiť podľa neho 
aj nasledovné ročníky. Aj z tohto dôvodu odporú-
čame definovať predmet skôr všeobecnejšie, zvlášť 
pokiaľ je realizovaný prvýkrát. 

 

1

2

3

Kapitola
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TÍMOVÝ PROJEKT KTO INÝ? 
NA OBČIANSKEJ VÝCHOVE

Stredná škola

• Záleží na konkrétnom type strednej školy a na 
zameraní projektu. Na SŠ sa jednoznačne ponú-
ka uplatnenie tímového projektu Kto iný? v rámci 
vzdelávacích oblastí Človek a spoločnosť alebo Člo-
vek a hodnoty (definovanej v ŠVP pre vyššie sekun-
dárne vzdelávanie). Pri čiastočnom preddefinovaní 
zamerania tém či náplne projektov ich ale možno 
takisto využiť na ďalších predmetoch – ako je naprí-
klad slovenský jazyk (rozvíjanie komunikačných 
kompetencií), umenie a kultúra (rozvíjanie výtvar-
ných či hudobných kompetencií), dejepis, mediál-
na alebo environmentálna výchova, biológia a pod. 
Študenti tiež pri realizácii projektov môžu využiť 
svoje vedomosti z ďalších vzdelávacích okruhov  
a odborov, napríklad z oblasti informačných techno-
lógií, cudzích jazykov a pod.

 

 Veľmi prínosná môže byť medziodborová spolu-
práca. Na prvý pohľad je vidieť medzipredmetový 
presah jednotlivých projektov, záleží samozrejme 
na ich konkrétnom zameraní. Rovnako ako študen-
ti budú využívať rôzne vedomosti a pracovať na 
rozvoji rôznych kompetencií, musia tiež vzájomne 
spolupracovať vyučujúci na konkrétnej škole. Je 
preto dôležité, aby hlavný garant projektu spoloč-
ne so žiakmi motivoval a získal k spolupráci aj ďal-
ších vyučujúcich. 

• V porovnaní so základnou školou možno predpo-
kladať, že študenti na stredných školách už budú 
určitým spôsobom vyprofilovaní, a teda aj motivo-
vaní. Pre vyučujúceho je potom jednoduchšie vy-
užiť ich odborné zameranie aj v projekte. Takisto 
je vhodné študentov motivovať tým, že môžu zís-
kané skúsenosti a vedomosti využiť v praxi alebo 
počas štúdia na vysokej škole. 

• Dá sa tiež predpokladať, že stredoškoláci budú na 
projektoch pracovať samostatnejšie než žiaci na 
základnej škole.

4
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ČO PROJEKT KTO INÝ?
PRINÁŠA ČLENOM TÍMU?

• nové kontakty so zaujímavými ľuďmi

• praktické skúsenosti s fungovaním rôznych inštitú-
cií, úradov a organizácií

• rešpekt okolia

• zdokonalenie sa v presviedčaní ostatných o svojej vízii

• zvýšenie sebadôvery

• zlepšenie komunikačných zručností

• praktické skúsenosti s prácou médií

• zvýšenie cieľavedomosti a odolnosti

• schopnosť definovať si jasne cieľ svojej práce

• príležitosť uvedomiť si vlastný prínos a byť inšpirá-
ciou pre ostatných

• spoznanie svojich možností aj limitov

Čo študenti v Českej republike svojimi tímovými pro-
jektmi už v minulosti dokázali?

• ovplyvniť rozhodovanie miestnych úradov

• vyzbierať stovky eur na benefičných podujatiach  
v prospech zariadení, ako sú detské domovy, hospi-
ce  a pod.

• zmierniť u mladších spolužiakov xenofóbiu a nega-
tívne postoje voči homosexuálom 

• prinútiť podniky i obce prijať opatrenia priateľské  
k matkám s kočíkmi a ľuďom s telesným postihnu-
tím napr. na invalidnom vozíku 

• natočiť informačný dokument o živote v detskom 
domove

Najzaujímavejšie pre mňa bolo 
vyskúšať si pracovať v tíme. Ob-
čas je to naozaj dosť zložité.“

Kristián, Gymnázium Jána Keplera, 
Praha 6, Česká republika

Nepovedala by som do seba, že 
sa nebudem hanbiť hovoriť pred 
ľuďmi, a tiež sa už nebojím vy-
jadriť svoj názor.“

 Študentka OA Neveklov,  
Česká republika

Vďaka tímovému projektu Kto 
iný? som sa naučila vojsť do 
miestnosti plnej ľudí a bez zby-
točných zábran sa opýtať na to, 
čo potrebujem. Tiež som sa nau-
čila lepšie si rozvrhnúť čas a úlo-
hy, ktoré musím splniť.“

Anna, ZŠ Zámocká, Litomyšl,  
Česká republika

5
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Plánovanie a príprava 
projektu  KTO INÝ? 

ČO JE PROJEKT

Projekt → premyslený a systematický postup s cieľom 
niečo konkrétne vytvoriť, zorganizovať, uskutočniť, 
vyrobiť, vylepšiť, vyriešiť. Organizuje ho skupina ľudí, 
ktorí majú rovnaký cieľ, navzájom spolupracujú, do-
pĺňajú sa a podporujú, organizujú a rozdeľujú si svoju 
prácu, riadia sa spoločne rešpektovanými pravidlami. 

Výsledok projektu → napríklad benefičné akcie, nové 
ihrisko, výstava, publikácia, prezentácie návrhu (plá-
nu) na riešenie komunálneho problému apod.

Podmienka úspešného projektu → tímová spoluprá-
ca, voľ ba efektívnych metód postupu, komunikácia, 
partneri.

VÝBER TÉMY PROJEKTU

Prvým krokom pre uskutočnenie projektu je voľ ba 
jeho témy. Rovnako ako napríklad pri písaní textov,  
aj tu býva začiatok najťažší. 

V každej, i dobre fungujúcej spoločnosti sa vysky-
tujú problémy, ktoré na svoje riešenie ešte len čaka-
jú. Môžu to byť témy celospoločenské, ale aj na prvý 
pohľad malé problémy na lokálnej – miestnej úrovni: 
vo vašom meste, v obci alebo vo vašej škole.

Získajte aktuálne informácie o téme – analýza 
potrieb
Po tom, ako si zvolíte tému svojho projektu, pokúste sa 
o nej zistiť čo najviac informácií. To vám pomôže určiť 
správny cieľ.  Ak by ste sa rovno pustili do jeho realizá-
cie, projekt by nakoniec vôbec nemusel byť taký uži-
točný, ako ste si naplánovali. Neznalosť témy by mohla 
byť skôr komplikáciou.

Ako na to?

Úroveň 1 – urobte rýchly prieskum na internete,  
v knižnici alebo v médiách. Uskutočnite pozorovanie 
– spoznávajte okolie s cieľom nájdenia vhodnej témy.

Úroveň 2 – vytipujte inštitúcie, osoby a iné zdroje, kde mô-
žete nájsť potrebné bližšie informácie. Napr. orgány miest-
nej samosprávy, ľudí z lokálnych neziskových organizácií.

Úroveň 3 – pokiaľ je projekt zameraný na lokálnu úro-
veň (v takých prípadoch býva aj najefektívnejší), je 
dobré pýtať sa tých, ktorých sa bude týkať.

• Zistite, čo je horúcou témou vo vašom okolí

 Pokiaľ chcete zistiť, aké témy sú aktuálne pre 
miestnych obyvateľov, vašich spolužiakov či ďal-
šie okruhy ľudí, spýtajte sa ich formou pripravenej 
ankety alebo dotazníka. Pomocou týchto nástro-
jov nielen zistíte, aké základné témy riešia ľudia vo 
vašom okolí, ale môžete tiež získať viac informácií  
o konkrétnej téme. 

• Zhromaždite námety na témy pre svoj projekt

 V tejto fáze spíšte všetky témy, ktoré ste našli pri 
získavaní informácií vo svojom okolí. Doplňte ich  
o témy, ktoré zaujímajú aj vás .

• Vyberte tému

 Teraz vás čaká neľahká úloha – vybrať jednu jedinú 
tému pre váš projekt. Výber vám uľahčia metódy pre 
výber témy, ktoré nájdete v prílohe č. 1 (na konci prí-
ručky). Vyberte si jednu z metód a rozhodnite o téme.

2

1 Dôležité bolo zaujatie pre vec  
a chuť dotiahnuť do konca to, čo 
si náš tím predsavzal. Osvedči-
lo sa všetko riešiť s predstihom, 
dobre si veci naplánovať.“ 

Michal, 4. A, Gymnázium Benešov, 
Česká republika.

3
Kapitola
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Príklady tematických okruhov tímových projektov
Výber témy sa obyčajne odvíja od problému, ktorý vy – študenti – vnímate ako pálčivý pre svoje okolie či pre 
spoločnosť.

Sociálne témy

• Rasizmus, xenofóbia, 
neonacizmus

• Migrácia, integrácia, 
etnické a kultúrne 
menšiny

• Šikana

• Drogy

• Občianska spoločnosť

Životné prostredie

• Ochrana prírodných  
zdrojov

• Voda

• Využitie pôdy

• Zodpovedná spotreba

• Spravodlivý obchod – fair 
trade/lokálne produkty

Globálne problémy

• Chudoba vo svete

• Právo na vzdelanie

• Rovnosť pohlaví, gender 

• Práva detí/detská práca

• HIV/AIDS na Slovensku,  
v Európe, vo svete

• Klimatická zmena  
a globálne otepľovanie

URČENIE CIEĽA A OBSAHU PROJEKTU

Vymenujte aktivity (činnosti), ktoré budete realizovať, aby ste dosiahli stanovený cieľ. Stále majte na pamäti súlad 
medzi cieľom projektu a tým, čo robíte.

Voľ ba pomocou kritérií
O nápadoch diskutujte a vyberte z nich (napríklad formou prideľovania bodov) maximálne tri návrhy. Tie potom 
analyzujte a rozhodnite sa pre ten najvhodnejší. Konečné ciele projektu by mali byť maximálne dva. Stanovte si 
spoločne päť kritérií, ktoré sú pre vás dôležité, a podľa nich vyberte najvhodnejšiu tému.

Príklady:

CIEĽ

(Čo môžeme zmeniť my sami alebo čomu 
môžeme pomôcť?)

CIEĽ A OBSAH PROJEKTU (využite pracovný list v prílohe č. 2 A) 

1. Pomôcť integrácii študentov s rozdielnym 
kultúrnym zázemím

OBSAH

(Ako to dosiahneme?)

1. Založiť voľnočasový krúžok s tematikou 
multikulturality.

2. Zorganizovať dobrovoľnícke doučovanie 
detí s rozdielnym kultúrnym zázemím.

3. Séria multikultúrnych popoľudňajších 
podujatí – jedlo, hudba, filmy, diskusie.

3
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Cieľ a obsah 
projektu

Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 3 Kritérium 4 Kritérium 5

HODNOTIACA TABUĽKA (využite pracovný list v prílohe č. 2 B)

Téma nás 
zaujíma

x ✓ ✓✓ x
1. Integrácia 
študentov + 
voľnočasový 
krúžok

Máme 
informácie

Dokážeme 
informácie 
získať

Nie sú nutné 
žiadne 
financie

Máme 
zázemie, 
priestory 
alebo 
materiál 

SWOT ANALÝZA

(využite pracovný list v prílohe č. 4) 

V priebehu SWOT analýzy posudzujeme silné a slabé 
stránky projektu, objektívne sa venujeme prípadným 
problémom či nedostatkom, hľadáme príležitosti.

V počiatočnej fáze projektu je dobré si uvedomiť, čo 
nám hrá do kariet (silné stránky), na čo sa musíme viac 
zamerať (slabé stránky), čo môžeme využiť (príležitos-
ti) a čoho sa snažiť vyvarovať (hrozby).

POPIS PROJEKTU A ZOSTAVENIE PLÁNU 

Popíšte, čo bude obsahom projektu. Je dôležité vyme-
novať, aké aktivity (= činnosti) sa budú realizovať, aby 
ste dosiahli cieľ, ktorý ste si stanovili. Stále majte na 
pamäti súlad medzi cieľom projektu a tým,  čo robíte.

CELKOVÝ PROJEKTOVÝ PLÁN 
(využite pracovný list v prílohe č. 3)

Ďalším krokom prípravnej fázy je detailné naplánova-
nie si obsahu projektu a jeho aktivít.  V tom vám pomô-
že takzvaný diagram rybej kosti alebo fishbone diagram 
a tabuľka projektového plánu. Ujasnite si, ako presne 
má vyzerať náplň, priebeh a výsledky vášho projektu. 
Stále majte na pamäti, že to,  čo robíte, musí byť v súlade 
s vytýčeným cieľom.

4

5

Názov je odvodený z prvých písmen 
anglických slov: 

Strengths  = silné stránky

Weaknesses  = slabé stránky

Opportunities = príležitosti

Threats  = hrozby

Na začiatku sme mali asi päť návr-
hov na projekt, nakoniec sme vy-
lučovacou metódou vybrali dva. 
Jeden z nich si ale vyžadoval veľa 
vstupného kapitálu, tak sme sa na-
pokon rozhodli pre festival, lebo 
sme medzi sebou mali hudobníkov 
aj ľudí, ktorí hrajú divadlo.“

Nikol, 9. ročník, Kopřivnice, 
Česká republika
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PRACOVNÝ HARMONOGRAM
(využite pracovný list v prílohe č. 9)

Počas úvodného plánovania projektu si skúste pripra-
viť aj pracovný harmonogram jednotlivých činností, 
aktivít. Pre každú z úloh môžete mať niekoľko ďalších 
harmonogramov. 

Realizácia a kontrola uskutočňovaných činností

1) Každý člen tímu je zodpovedný za činnosti, ktoré 
mu boli pridelené. 

2) Môže nastať prípad, kedy pracuje viac spolužia-
kov na rovnakých činnostiach – spolupracujú, 
koordinujú svoju prácu, informujú sa navzájom  
a navonok vystupujú jednotne.

3) Pravdepodobne nastanú aj problémy – buďte spo-
ločne konštruktívni, počúvajte sa a hľadajte spo-
ločne najlepšie riešenia. Je prirodzené, že sa uda-
losti vyvíjajú inak, ako ste si pôvodne naplánovali. 
Nebojte sa zmien, ale majte stále na pamäti cieľ 
svojho projektu. 

ZOSTAVENIE TÍMU 
(využite pracovný list v prílohe č. 5)

Každý člen tímu je rovnako dôležitý a každý by mal 
zastávať rolu, v ktorej sa cíti dobre, ktorá mu sedí. Po-
kiaľ nebude tím úplný už na začiatku, nevadí – môžete 
ho v priebehu projektu rozšíriť o nových členov. Jeden 
člen tímu môže tiež zastávať niekoľko rolí (dajte si však 
pozor na vyváženosť).

Na jednotlivé roly sa môžu členovia tímu prihlásiť 
sami, ale môžete o nich tiež hlasovať. Snažte sa rozde-
liť si úlohy tak, aby boli v súlade s osobnostnými vlast-
nosťami jednotlivých členov. 

Ktoré roly obsadiť:

1) vedúci/a tímu,

2) zapisovateľ/ka,

3) hovorca/kyňa – PR,

4) finančník/čka,

5) koordinátor/ka fundraisingu,

6) produkčný/á,

7) ďalšie roly podľa potreby a typu projektu (fotograf/
ka, hlavný/á technik/čka, výskumník/čka atď.).

Spôsoby efektívnej komunikácie 

Čo funguje:

1) zriadenie spoločnej projektovej emailovej adresy;

2) spoločné zdieľanie dokumentov na webe;

3) komunikácia s médiami pre zviditeľnenie projektu. 

Dokumentácia

• O svojej činnosti si robte záznamy – textové zápisy, 
prezenčné listiny a fotodokumentáciu. 

• Z hotových materiálov si nechávajte vzorku – letáky, 
plagáty, brožúry.

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Na začiatku projektu je nutné uvedomiť si, aké tech-
nické vybavenie budete v priebehu projektu potre-
bovať a či je v škole k dispozícii. Je dobré dopredu si 
dohodnúť podmienky s garantom projektu alebo pre-
vádzkovateľom priestorov, aby ste tak mali bezproblé-
mový prístup k technike, ktorú nevlastníte. Prípadne 
sa v priebehu školských projektov dohodnite na mož-
nosti posielať korešpondenciu cez sekretariát a ško-
la tak môže aspoň sčasti pokrývať poštové náklady.  
Nepodceňujte tiež pomoc rodičov, prípadne mož-
nosti ich firiem. 

6

7

8

PLÁN PRACOVNÝCH STRETNUTÍ
Dobrou praxou je pravidelne 
organizovať pracovné stretnutia.

Pracovné stretnutie – 1x za týždeň  
(v priebehu organizovania veľkej  
akcie častejšie, podľa potreby)

Kto zvoláva? – vedúci tímu 

Za prípravu programu zodpovedá – 
vedúci tímu a tajomník

V priebehu stretnutia –  
zapisovateľ robí záznam

Zadávanie úloh – s pridelením mena  
(kto a s termínom) 

Na prvé dve stretnutia prišli všetci 
z tímu, ale postupne začali odpadá-
vať a musela som im stále pripomí-
nať, aby prišli. Dvoch z nich to po-
tom úplne prestalo baviť a museli 
sme ich vymeniť.“ 

Ester, 9. ročník, ZŠ Montessori, 
Kladno, Česká republika

TIP
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FINANČNÝ PLÁN A ÚČTOVNÍCTVO 
(využite pracovný list v prílohe č. 6. )

Vzhľadom na to, že váš projekt rieši reálny problém 
v skutočnom prostredí, bude možno nutné pre jeho 
riešenie získať aj finančné prostriedky. Pokiaľ je to tak, 
zostavte si finančný plán, teda rozpočet, čo je prehľad 
jednotlivých predpokladaných nákladov. Kde to bude 
možné, uveďte aj zdroje, z ktorých budete čerpať. Dary 
od rodičov a iných sponzorov, príjem zo školského 
sociálneho podniku, dar z fondov školy, dar vo forme 
služby (tlačoviny alebo suroviny).

Účtovníctvo a rozpočet
O všetkých výdavkoch a príjmoch veďte záznamy  
a starostlivo si uschovávajte všetky doklady, a to vždy 
na jednom mieste. Všetko spracovávajte v časovom 
slede, priebežne a precízne. Rozpočet zostavte vopred 
a potom ho upravujte podľa reálnych cien a nákladov.

PROPAGÁCIA (PUBLIC RELATIONS – PR)
 

Ani výborný nápad a ušľachtilé ciele nebudú mať 
efekt, pokiaľ sa o nich nikto nedozvie. Je dôležité, aby 
ste projekt, ktorý organizujete, dobre propagovali,  
ideálne všetkými legálnymi a dostupnými spôsobmi. 

Je dôležité zaznamenávať si kontakty na jednotlivé 
osoby, s ktorými tím komunikuje, o čo ich žiada alebo 
naopak, o čo tieto osoby žiadajú tím. Zapíšte si aj to, kto 
z tímu s nimi komunikoval. 

Plánovanie propagácie
Zamyslite sa nad tým, komu je váš projekt určený, 
koho by mohol zaujímať a koho je teda potrebné oslo-
viť. Najlepšie funguje využitie niekoľkých komunikač-
ných prostriedkov (pozri tabuľku). 

Aké zvoliť prostriedky?

Využite zručnosti a schopnosti členov tímu
Niekto sa nehanbí komunikovať a niekto vie kresliť, 
graficky spracovať plagáty či webové stránky, iný zas 
písať články. Kto je zhovorčivý alebo výrečný, môže 
prezentovať projekt na miestnom zastupiteľstve alebo 
vedeniu školy. 

Názov a logo
Názov tímu či projektu je kľúčový – pomôže okoliu  
i vám sa s ním identifikovať. Logo zas môžete použiť na-
príklad na plagáty či profily v elektronických médiách

VYHODNOTENIE PROJEKTU  
A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
(využite pracovný list v prílohe č. 11)

 
Každú činnosť a projekt je po ukončení potrebné vy-
hodnotiť, a to z niekoľkých uhlov pohľadu. Najdôleži-
tejšie je, či boli naplnené stanovené ciele. Mali by ste sa 
zároveň zamyslieť aj nad hodnotením vlastnej práce  
a spôsobmi, akými ste ju uskutočňovali.

9

10

11

Pri získavaní sponzorov boli ďalší 
študenti, respektíve ich rodičia, úpl-
ne zásadní. Na emaily so žiadosťou 
o finančnú podporu reagovalo len 
málo firiem, ale aj také sa našli.“

Honza, 2. ročník, ISTŠ, 
Mladá Boleslav, Česká republika

Trochu sme podcenili propagáciu. 
Nabudúce by som začal plánovať 
včas a projekt by som propagoval  
o niekoľko týždňov (3 – 4) pred pod-
ujatím, a nielen na webových strán-
kach školy. Mali sme využiť ponu-
ku miestnych novín na rozhovor, 
ale nikto sa na to necítil, a tak sme 
sa s nimi nakoniec nedohodli.“ 

4. ročník, Gymnázium, 
Mnichovo Hradiště, Česká republika

Cieľová skupina Propagačné prostriedky

Spolužiaci, 
kamaráti

Obyvatelia vášho 
mesta a širšia 
verejnosť

Rodičia a priatelia 
školy

Nástenka, školské noviny 
a rozhlas, letáky a plagáty, 
webové stránky školy, 
sociálne siete (založte 
udalosť na Facebooku)

Plagáty, letáky, miestna 
tlač, miestny rozhlas a TV,  
webové stránky, voľné 
výklady, sociálne siete

Webové stránky školy, 
letáčiky ponúkané 
študentmi rodičom, 
školské noviny, triedne 
schôdze a stretnutia 
združenia priateľov školy
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Ako na to?

1) Každý člen tímu sa pokúsi o sebahodnotenie.

2) Spoločne sa zamyslite nad splnením stanovených 
cieľov.

3) Na záver spoločne vypracujte záverečnú správu 
o realizovanom projektu.

Záverečná správa by mala obsahovať tieto časti:

• popis problému a stanovený cieľ;

• popis cieľovej skupiny;

• krátke predstavenie projektového tímu;

• popis realizácie – obsah a aktivity projektu;

• vyúčtovanie projektu (môže byť v prílohe);

• vyhodnotenie naplnenia cieľov;

• zoznam spolupracujúcich inštitúcií, organizácií, 
spoločností, firiem a významných jednotlivcov.

DÔLEŽITÁ JE SPOLUPRÁCA…
 

Vyučujúci 
Ak projekt uskutočňujete v rámci školského vyučova-
nia, odporúčame, aby sa ho ujal jeden z vašich vyuču-
júcich. Ten bude jeho garantom. Mal by fungovať ako 
poradca a nechať vás –  študentov, aby ste veci pláno-
vali a viedli sami.
 
Vedenie školy a ostatní vyučujúci 
Skúste riešiť témy vašich projektov na niektorých 
predmetoch. Časť aktivít a plánovanie sa tak presu-
nie do výučby, a tým sa ušetrí čas, ktorý by ste inak 
na plánovanie a aktivity projektu museli vynalo-
žiť po vyučovaní. Je dobré, pokiaľ študentský tím  
a garant projektu spoločne informujú o aktivitách aj 
ostatných v učiteľskom zbore a vedenie školy. 

Rodičia
Spolupráca s rodičmi je nevyhnutnou súčasťou prá-
ce na projektoch. Pred začiatkom projektu môže jeho 
garant – najlepšie spolu so zástupcami tímu – predsta-
viť projektový zámer rodičom, napr. na rodičovskom 
združení. Je dôležité vysvetliť im zmysel projektu, 
jeho ciele, spôsob práce aj spomínané úskalia.

Veľa úloh bude potrebné uskutočňovať mimo vyu-
čovacích hodín a po školskom vyučovaní, teda mimo 
budovy školy. Je dôležité, aby ste sa dohodli s garan-
tom projektu a spoločne naplánovali, koľko času bude 
nutné stráviť mimo školy.

S dospelými na vašej strane to (pravdepodobne)  
pôjde jednoduchšie
Získať pre svoj projekt podporu vedenia školy, ďalších 
vyučujúcich a rodičov býva výhodné. Pripravte si pre-
zentáciu, ktorú využijete pri predstavovaní projektu 
dospelým. Prezentáciu môžete upraviť podľa toho, 
komu chcete projekt predstaviť. Nezabudnite sa zmie-
niť o pozitívach, ktoré váš projekt prinesie škole alebo 
obci.

Na začiatku projektu sme pripravi-
li prezentáciu o tom, čo chce naša 
sociálna minifirma robiť a koho 
chceme podporiť. Išli sme najskôr 
za pánom starostom a predstavili 
mu náš plán. Prekvapivo som bol 
nervóznejší, keď sme šli za pánom 
riaditeľom. Ale aj ten nás podporil  
a umožnil nám organizovať naše 
jarmoky v škole.“

Tycho, 8. ročník,
 ZŠ Potěhy u Čáslavi, Česká republika.

Vyučujúci

Vedenie školy  
a ostatní vyučujúci

Rodičia

Spolupráca:
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Konkrétne 
akcie

KULTÚRNE AKCIE

Prečo?

Výstava, koncert alebo malý kultúrny festival môžu 
nielen upozorniť na určitú problematiku, ale stať sa aj 
formou pomoci či podpory. 

Kultúrne podujatia sú tiež vhodnou príležitosťou k 
nadviazaniu dobrých susedských vzťahov a k rozvíja-
niu spolupráce na miestnej úrovni.

Ako na to?

• Typ podujatia – koho máte v tíme, aké máte mož-
nosti? Čo zoženiete najľahšie – hudbu, fotografie, fil-
my alebo napríklad tradičnú regionálnu kuchyňu?

• Miesto konania akcie – najvýhodnejšie a najjed-
noduchšie je zorganizovať akciu vo vašej vlastnej 
škole – poznajú vás, máte tam dobré zázemie a ne-
musíte platiť za prenájom priestorov. Ďalšími mož-
nosťami sú miestne kultúrne centrum, centrum 
mládeže či  kaviarne.

1

4
Kapitola

ZOZNAM 
KONKRÉTNYCH 

AKTIVÍT

KULTÚRNE 
PODUJATIA

GUERILLA 
MARKETING 

PROJEKCIE DOKUMENTÁRNYCH FILMOV  
PRE NEZISKOVÉ A VZDELÁVACIE ÚČELY

 PROJEKCIE  
V ŠKOLE S DISKUSIOU

DOTAZNÍKOVÉ A ANKETOVÉ 
PRIESKUMY

VEREJNÉ 
ZHROMAŽDENIA

HAPPENING

FLASHMOB

• Povolenie – napríklad usporiadanie koncertu na 
verejnom priestranstve je nutné nahlásiť úradom 
aspoň niekoľko dní vopred. 

• Plánujte s predstihom – prizvite ďalšie osoby do 
tímu. Rozdeľte si zodpovednosť za jednotlivé úlohy. 
Pokiaľ sa jeden alebo dvaja ľudia budú snažiť zvlád-
nuť všetko a ostatní nebudú mať nič na práci, nastala 
chyba v komunikácii a riadení. Ak sa aj niekedy zdá, 
že jednoduchšie je urobiť všetko sám, ako to vysvet-
liť, rozumnejšie bude delegovať úlohy na viac osôb.

• Financie – pri manipulácii s peniazmi je nutné všet-
ko starostlivo sledovať a zaznamenávať.

• Pred dôležitými stretnutiami – dopredu si premyslite 
hlavné body – čo od daného človeka chcete, čo mu 
môžete ponúknuť alebo prečo by vás mal podporiť.

• Propagácia – pokiaľ na ňu nebudete mať prostriedky, 
nebojte sa osloviť sponzora. Môže vás podporiť nie-
len finančne, ale aj inak – napríklad tlačou propagač-
ných materiálov. To platí aj pre iné náklady (naprí-
klad rámy či pasparty na obrazy v prípade výstavy).

• Ďalší postup už je individuálny podľa typu podujatia.
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2 DOTAZNÍKOVÝ A ANKETOVÝ PRIESKUM

Anketový alebo dotazníkový prieskum môžete vyu-
žiť v rôznych etapách svojho projektu:

• pri zisťovaní informácií k téme (je dobré poznať 
názory spolužiakov alebo verejnosti; môže sa stať, 
že to, čo vy vnímate ako problém, ostatní tak vidieť 
nemusia; a naopak môžu existovať problémy, o kto-
rých vy sami neviete);

• na dotazníkovom alebo anketovom prieskume 
môže byť váš projekt tiež postavený – zaujíma vás 
napr. problematika využitia zrenovovaných verej-
ných priestorov, chcete zistiť, či ľudia vedia o plá-
noch miestneho úradu a súhlasia s nimi a pod.

Ako na to?

• Téma – určte si ju a pomenujte.

• Pripravte konkrétne otázky – mali by byť zrozu-
miteľné, jednoduché, motivujúce a jednoznačné, 
takto fungujú najlepšie. Nemali by byť sugestívne 
– viesť k určitej odpovedi.

 Dotazník – možno zostaviť pomocou tzv. uzavre-
tých otázok – respondenti si vyberú jednu (alebo 
viac) z ponúkaných odpovedí. 

• Odpovede – možno ponúknuť ako výber z dvoch 
(muž/žena, áno/nie) alebo viacerých možností 
(rozhodne súhlasím – skôr súhlasím – neviem – 
skôr nesúhlasím – rozhodne nesúhlasím). 

• Čo chcete zistiť – zamyslite sa, ako na seba budú 
otázky nadväzovať a či možno ich kombináciou 
zistiť niečo zaujímavé.

• Na záver – je možné využiť aj tzv. otvorenú otázku 
(Čo by ste chceli ešte na našej škole zlepšiť?), ktorá 
respondentovi umožňuje vyjadriť sa k problému 
vlastnými slovami. Všetky otázky by mali tvoriť  
súvislý celok.

• Distribúcia ankety/dotazníku – máte niekoľko  
možností:

Priamo – obíďte cez prestávky triedy.

Pasívne – nechajte box na odpovede aj s anke-
tovými/dotazníkovými lístkami na viditeľnom  
a frekventovanom mieste. 

Online – mnoho online aplikácii (napríklad 
Google Forms, SurveyMonkey) už ponúka mož-
nosť vytvoriť si anketu či dotazník priamo na in-
ternete. Hotový formulár potom môžete poslať 
e-mailom alebo ho vyvesiť na webových strán-
kach školy, facebookovom profile atď. Nezabud-
nite potom svoju anketu – jej účel a žiadosť o jej 
vyplnenie – poriadne spropagovať.

• Vyhodnotenie výsledkov a záver – výsledky zve-
rejnite.

Výsledky svojho prieskumu môže-
te potom použiť i pre vysvetľovanie 
projektového zámeru počas rôznych 
stretnutí. Vaše zistenia môžu byť zaují-
mavé aj pre regionálne noviny, možno 
ich verejne prezentovať, umiestniť na 
svoj blog o danej téme a pod.

TIP
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Anketa alebo dotazník? 

Anketa je, čo sa týka počtu otázok, menej rozsiahla ako dotazník. Dotazníkom oslovujeme konkrétnu skupinu 
ľudí a vyplnenie formulára si od nich priamo vyžiadame. Vyplňovanie ankety je dobrovoľné a otvorené.

Anketa 

1. Vadilo by mi, ak by s nami do triedy chodili zdravotne znevýhodnení študenti.

a) áno               b) nie

Dotazník

1)  Som:  

a)  chlapec,  

b)  dievča.

2) Mám:  

a)  12 – 14 rokov, 

b)  15 – 16 rokov, 

c)  17 – 18 rokov, 

d)  18 a viac rokov.

3) Poznám osobne nejakého človeka so zdravotným znevýhodnením: 

a)  áno,  

b)  nie.

4) Môj vzťah k nemu je:  

a)  dobrý, 

b)  neutrálny,  

c) zlý.

5) Keby s nami chodili do školy študenti so zdravotným znevýhodnením:

a)  bol/a by som rád/rada,

b)  bolo by mi to jedno, 

c)  vadilo by mi to.

6) Ak by ste boli riaditeľom/kou našej školy, ako by ste sa pokúsili uľahčiť život študen-
tom so zdravotným znevýhodnením?

Vyhodnotenie 

Jedným z najpoužívanejších štatistických nástrojov je 
Excel či OpenOffice Calc.

A) Vyhodnotenie početnosti

Základným krokom je sumarizácia, teda súhrn od-
povedí jednotlivých skupín respondentov. Vyhod-
nocovať možno čísla absolútne (súčty) aj relatívne 
(percentá). 

B) Triedenie prvého stupňa (podľa jedného znaku, 
kategórie)

Z uvedeného rozdelenia už je možné zisťovať, ako na 
konkrétne otázky odpovedali ľudia podľa pohlaví, 
podľa jednotlivých vekových kategórií, podľa skúse-
ností so zdravotne znevýhodnenými osobami a pod. 
Výsledky možno jednoducho spracovať do rôznych 
typov prehľadných grafov.

C) Vyhodnotenie otvorených otázok

Čím menej ich v dotazníku je, tým jednoduchšie je ich 
vyhodnocovanie. Jednotlivé odpovede roztrieďte do ka-
tegórií, ktoré sami vytvoríte a ktoré budú v krátkosti vy-
jadrovať, čo respondent na otvorenú otázku odpovedal. 
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Príklad vyhodnotenia – triedime podľa kategórie veku

Otázky < 12 
rokov

12 – 15 
rokov

16 – 18 
rokov

> 18 
rokov Celkom v %

1)  Som:

2)  Poznám osobne nejakého zdravotne znevýhodneného človeka:

3)  Môj vzťah k nemu je:

4) Ak by s nami chodili do školy zdravotne znevýhodnení študenti:

5) Ak by ste boli riaditeľom našej školy, ako by ste sa pokúsili uľahčiť život zdravotne  
 znevýhodneným študentom?

a)  chlapec 

b)  dievča

Spolu

10

12

22

1

21

22

17

5

0

22

20

2

0

22

18

15

33

2

31

33

17

15

1

33

27

5

1

33

7

21

28

8

20

28

8

18

2

28

20

6

2

28

1

3

4

3

1

4

2

2

0

4

4

0

0

4

36

51

87

14

73

87

44

40

3

87

71

13

3

87

41,38

58,62

100,00

16,09

83,91

100,00

50,57

45,98

3,45

100,00

81,61

14,94

3,45

100,00

a)  chlapec 

b)  dievča

Spolu

a) dobrý

b) neutrálny

c) zlý

Spolu

a) bol/a by som rád/rada

b) bolo by mi to jedno

c) vadilo by mi to

Spolu

postaviť bezbariérový vstup do školy

umiestniť hmatové orientačné štítky 
pre nevidiacich na triedach/chodbách/ 
v šatniach

besedy o znevýhodnení v triedach/
hry na túto tému/uvedenie študenta 
do kolektívu

mať v triede profesionálneho asistenta

odporučiť študentom, aby pomáhali

Neviem

Celkom

Príklad – kruhový graf vytvorený v Exceli na základe 
celkového počtu študentov odpovedajúcich na otázku č. 5 
(v pôvodnom dotazníku):

5) Keby s nami chodili do školy zdravotne znevýhodnení 
študenti:

A bol/a by som rád/rada

B bolo by mi to jedno

C vadilo by mi to

8

0

4

3

6

4

25

9

2

5

8

9

6

39

12

3

5

2

4

3

29

3

1

2

2

2

1

11

32

6

16

15

21

14

104

30,77

5,77

15,38

14,42

20,19

13,46

100,00

A

B
C
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HAPPENING

Happening a guerilla marketing majú spoločné ne-
konvenčné stratégie a metódy, ktoré dokážu vyvolať 
reakciu verejnosti (a často aj pobaviť) za vynaloženia 
minimálnych finančných nákladov. 

Happening vznikol v 60. rokoch ako netradičná 
forma umeleckého vyjadrenia. V súčasnej podobe 
môže happening predstavovať príležitostné verejné 
zhromaždenie, pouličné divadelné predstavenie či 
pásmo koncertov upozorňujúce na konkrétne (spolo-
čenské) problémy. 

GUERILLA MARKETING

Príklad guerilla marketingu proti  fajčeniu 
(Zdroj: http://www.pinterest.com pin/261982903295465600/).

Guerilla marketing využíva netradičné formy, provo-
kuje, využíva humor aj istú dávku agresivity. Často sa 
pohybuje na hranici oficiálnych pravidiel. Funguje 
rovnako vo fyzickom verejnom priestore (napr. náhle 
zhromaždenie ľudí, ktorí sa na minútu zastavia a usku-
točnia naplánovanú akciu), ako aj vo virtuálnom 
priestore (napr. vo forme virálneho marketingu, šuš-
kandy či prispievania do online diskusií komentármi 
propagujúcimi konkrétne témy alebo produkty). Veľ-
kou výhodou tohto netradičného spôsobu marketin-
gu sú jeho nízke náklady. 

Ako na to?

• Jadro problému – zamyslite sa nad tým, na čo 
chcete upozorniť. Pokiaľ je problematika zložitejšia, 
zapíšte si jednotlivé témy. Buďte struční.

• Čo chcete dosiahnuť? – určte si cieľ.

• Naplánujte priebeh celej akcie – buďte kreatívni (a 
trpezliví). Pri tejto stratégii je najdôležitejší nápad, 
intuícia a inšpirácia. Ak sa vám nebude hneď dariť, 
nevadí. Zapíšte si, čo vám zatiaľ napadlo, a stretnite 
sa na druhý deň.

• Zaujímavé miesto – premýšľajte o mieste/miestach 
vo svojom okolí, kde zapôsobíte na čo najväčšie 
množstvo ľudí.

• Využite sociálne siete – pre propagáciu pred pod-
ujatím, pre jeho vyhodnotenie a napríklad aj pre 
hľadanie spoluorganizátorov; v prípade guerilla 
marketingu využite virálne zdieľanie zaujímavých 
informácií, videí alebo fotografií.

• Konzultujte s úradmi – odporúčame si vopred zis-
tiť, čo všetko je potrebné; zabezpečte všetko tak, 
aby bolo podujatie podľa zákona v poriadku.

• Vyvolajte záujem, zvedavosť a zmenu postoja –  
určite neodporúčame agresívne stratégie.

• Kontaktujte média – ak chcete zvýšiť dosah poduja-
tia, oslovte miestnu novinárku alebo novinára, dajte 
im pred podujatím vedieť a dohodnite sa, či chcú 
napr. urobiť z miesta vlastnú reportáž, alebo im po 
jeho skončení pošlite napríklad tlačovú správu.

• Dokumentujte – fotografujte, natáčajte. Už v priebehu 
podujatia môžete pridávať príspevky s fotografiami 
alebo videami na Facebook či iné sociálne siete. Po 
podujatí o ňom napíšte článok na webovú stránku 
školy, svoj blog, web akcie/projektu.

FLASHMOB

Flashmob je náhle stretnutie ľudí na konkrétnom 
mieste v konkrétnom čase, pričom jedno aj druhé je 
vopred určené. Účastníkov spája spoločná myšlien-
ka – rovnaké správanie, oblečenie a pod., čím vyvo-
lajú u náhodných pozorovateľov údiv a pobavenie.  

3

4

5

Pokiaľ organizujete verejné zhromaž-
denie (napríklad sprievod, demonštrá-
ciu alebo niektoré typy happeningov), 
je nutné akciu oficiálne ohlásiť aspoň 
päť dní vopred na príslušnom úrade vo 
vašom meste alebo obci.

Ak organizujete športové alebo kultúr-
ne podujatie alebo chcete na verejné 
priestranstvo umiestniť nejaký (ume-
lecký) predmet, je o povolenie nutné 
požiadať minimálne s 10-dňovým 
až mesačným predstihom majiteľa po-
zemku a príslušný úrad (v závislosti 
od typu a miesta podujatia). Niekedy je 
nutné informovať aj mestskú políciu. 

TIP

Guerilla = španielsky výraz pre partizánsky spô-
sob boja, v ktorom malé skupiny rýchlymi a ne-
obvyklými akciami môžu prekvapiť i omnoho 
silnejšieho protivníka.
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Charakteristická je rýchlosť akcie (väčšina flashmo-
bov trvá maximálne 10 minút) a to, že účastníci sa po 
nej rýchlo stratia v dave.

Flashmob môže byť vnímaný ako čistá recesia, ale 
môže byť tiež nástrojom protestu či upozornenia na 
konkrétny problém. Klasickým flashmobom sú taneč-
né a spevácke vystúpenia vo verejných priestoroch, 
kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí (námestia, vlako-
vé stanice, obchodné domy atď.) 

Ako na to?

• Vtip, nie agresivita – buďte citliví – čo niekomu prí-
de vtipné, môže byť pre druhého nepríjemné. Spý-
tajte sa niekoľkých priateľov alebo rodičov, čo si  
o vašom pláne myslia. 

• Sila v číslach – čím viac ľudí sa do akcie zapojí,  
tým lepšie bude viditeľná. Oslovte potenciálnych 
účastníkov, napríklad prostredníctvom svojej 
stránky na Facebooku.

• Dohodnite si detaily – ujasnite si, čo musia všetci 
účastníci vedieť, a jasne si spoločne všetko vysvetlite.

• V utajení – na účastníkoch akéhokoľvek flashmo-
bu nemá byť vopred vidno, že sa „niečo chystá“ 
– mohlo by to úplne narušiť výsledný efekt. V ide-
álnom prípade sa najskôr stretnite na nejakom 
mieste blízko cieľa a až tam dajte aktérom inštruk-
cie. Tým sa možnosť prezradenia minimalizuje.

• Pracujte s médiami – rovnako ako pri ďalších  
typoch akcií, pokúste sa upozorniť médiá.

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA

Ak chcete verejne vyjadriť svoj postoj ku konkrétnej 
verejnej téme, môžete tak urobiť formou verejného 
zhromaždenia. V prípade účasti väčšieho počtu ľudí  
a následne dobrej medializácie môže mať takéto pod-
ujatie veľký dosah. Verejným zhromaždením sú naprí-
klad pouličné sprievody, demonštrácie alebo niektoré 
typy happeningov (tie, ktoré majú  väčší rozsah, sú prí-
stupné každému a organizujú sa vo verejnom priestore).

Ako na to?

• Zvolávateľ zhromaždenia – musí mať aspoň 18 rokov. 

• Oznamovacia povinnosť – verejné zhromaždenie 
jej podlieha, čo znamená, že je potrebné ho ohlásiť 
na miestnom úrade. Uskutočnenie zhromaždenia 
musí zvolávateľ oznámiť najskôr 6 mesiacov a naj-
neskôr 5 dní vopred.

• Písomné oznámenie – neexistuje preň jednotný 
formulár. Jednotlivé mestá a úrady často ponúkajú 
vlastný formulár, ktorý si môžete väčšinou stiah-
nuť z internetových stránok obecného/mestského 
úradu či magistrátu. 

• Organizačný tím – rovnako ako pri iných typoch 
aktivít si rozdeľte úlohy – rozhodnite sa, kto bude 
zhromaždenie ohlasovať, kto bude koordinovať 
jednotlivé úlohy, kto bude v mene zvolávateľa a or-
ganizátorov hovoriť k účastníkom a pod. 

• Program zhromaždenia – určte si napríklad pora-
die rečníkov a pod. Ak očakávate väčší počet účast-
níkov, je dobré hovoriť cez megafón alebo mikrofón 
so zosilňovačom a reproduktorom.

• Posolstvo prezentujte vizuálne – pripravte si napr. 
transparenty, zaujímavé alegorické vozy, kostýmy 
a pod.: zviditeľnite hlavné posolstvo vášho zhro-
maždenia; nezabudnite na fotografickú dokumen-
táciu a obrazový materiál pre médiá.

• Dobre naplánujte trasu – ak chystáte zhromaž-
denie formou pouličného sprievodu, rozhodnite, 
kadiaľ pôjde, a skúste si trasu aj skúšobne prejsť. 
Pamätajte pritom na to, že väčší počet ľudí sa pohy-
buje oveľa pomalšie ako malá skupina. Trasu sprie-
vodu je potrebné ohlásiť.

• Propagácia akcie – propagujte ju prostredníctvom 
sociálnych sietí, letákmi, pomocou médií. Informuj-
te o nej aspoň dva až tri týždne vopred a v deň jej 
konania na ňu opäť upozornite. Na zhromaždenie 
pozvite zástupcov tých médií, v ktorých chcete, 
aby sa informácie o zhromaždení objavili. Prípad-
ne vydajte tlačovú správu.

6

Vtipný flashmob upozorňujúci na prob-
lematiku nadmerného používania plas-
tových fliaš a ich triedenia si môžete po-
zrieť tu: http://bit.ly/flashmob-recyklacia 

Český flashmob propagujúci projekt 
ReShare zas upozorňuje na tému bez-
domovectva. Bezdomovci spievali na 
vlakovej stanici v Prahe českú štátnu 
hymnu. Pozrite si celý flashmob tu: 
http://bit.ly/flashmob-hymna

Ak sa snažíte presadiť konkrétne rieše-
nie na lokálnej úrovni, je efektívnejšie, 
keď verejnému zhromaždeniu pred-
chádzajú iné spôsoby komunikácie so 
zástupcami miestnej samosprávy. Na-
príklad osobné stretnutia, lobbing, pe-
tície atď. Ak tieto prostriedky nestačia 
alebo na ne nie je dostatok času (naprí-
klad ak sa k akcii odhodláte tesne pred 
dôležitým rozhodovacím procesom  
a pod.), vyjadrite svoj postoj rovno ve-
rejným zhromaždením.

TIP

TIP
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 Dokumentácia – fotografujte, nakrúcajte. Už v prie-
behu podujatia môžete dávať príspevky s fotkami 
alebo krátkymi videami na Facebook či Twitter. 
Video môžete streamovať v reálnom čase (funkcia 
Facebook Live). Po akcii o nej napíšte článok na we-
bové stránky školy, svoj blog alebo web akcie/pro-
jektu.

• Rozlúčenie – po skončení zhromaždenia sa s účast-
níkmi rozlúčte a vyzvite všetkých na pokojný  
rozchod.

• Komunikujte ďalej s médiami – v snahe, aby  
o akcii informovali, im ponúknite napríklad rozho-
vor s organizátormi, vlastnú dokumentáciu a pod. 

Bezkonfliktný priebeh zhromaždenia
Snažte sa zabezpečiť, aby  počas  zhromaždenia ne-
nastali žiadne konflikty. Na začiatku akcie vyhláste, 
aký bude jej priebeh, kedy je ohlásené jej ukončenie 
a aké sú pravidlá, ktoré by mali účastníci rešpektovať. 
Upozornite tiež, že po ukončení zhromaždenia sú 
účastníci podľa zákona povinní pokojne sa rozísť.

Ak by sa na zhromaždení vyskytol niekto, kto by 
jeho pokojný priebeh narušoval, upozornite jeho aj 
ostatných, že bránia cieľu, ktorý ste si dali – mali by ste 
zabrániť, aby strhli či vyprovokovali ďalších účastní-
kov. Usporiadateľ podujatia je zodpovedný aj za  bez-
pečnosť a v prípade nejakého konfliktu je na ňom, aby 
zaistil okamžité riešenie.

Písomné oznámenie – čo je povinné?

• Účel zhromaždenia, deň, čas a miesto jeho konania. 

• Predpokladaná doba ukončenia. 

• Predpokladaný počet účastníkov. 

• Opatrenia, ktoré zvolávateľ uskutoční, aby sa zhro-
maždenie konalo v súlade so zákonom (najmä po-
trebný počet usporiadateľov starších ako 18 rokov 
a spôsob ich označenia). 

• Ak ide o pouličný sprievod, uvádza sa miesto za-
čiatku, trasa a miesto ukončenia. 

• Meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zvo-
lávateľa (u právnickej osoby jej názov, sídlo a tiež 
meno, priezvisko a trvalý pobyt toho, kto je splno-
mocnený v tejto veci konať a komunikovať). 

• Meno, priezvisko a trvalý pobyt toho, kto je splno-
mocnený komunikovať v zastúpení zvolávateľa. 

• Ak sa má zhromaždenie konať pod šírym nebom  
a mimo verejného priestranstva, je zvolávateľ  
povinný k oznámeniu priložiť súhlas vlastníka, prí-
padne užívateľa pozemku. 

(Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve) 

PREMIETANIE DOKUMENTÁRNYCH 
FILMOV PRE NEZISKOVÉ 
A VZDELÁVACIE ÚČELY

Premietania dokumentárnych filmov sú jedným z po-
merne jednoduchých, pritom však veľmi účinných 
nástrojov. Premietanie môže byť jednorazové, ale mô-
žete vymyslieť aj ucelenú sériu.

Prístup k dokumentárnym filmom
Existuje množstvo možností, akými môžete premieta-
nie dokumentárneho filmu zorganizovať. V nasledujú-
com texte uvádzame niekoľko príkladov.

PREMIETANIA V ŠKOLE S DISKUSIOU

Ako na to?

• Rozhodnite sa, aký typ premietania chcete zorga-
nizovať

Možné typy premietania

• jednorazové premietanie v škole pre ostatných 
študentov,

• organizácia školského filmového festivalu,

• premietanie v inštitúcii pre ľudí s nedostatkom 
príležitostí (napr. v detských domovoch, diagnos-
tických alebo výchovných ústavoch, zariadeniach 

Ak budete premietanie organizovať  
v škole alebo inom vzdelávacom zariade-
ní v rámci vyučovania, je možné použí-
vať film, hudobnú nahrávku, text, divadel-
nú hru a pod. relatívne slobodne. Hovorí 
sa tomu bezodplatná zákonná licencia 
a obvyklou podmienkou je uvedenie 
mena autora, názvu a zdroja diela. 

V prípade verejnej projekcie (t. j. mimo 
priestorov školy) je potrebné informo-
vať sa o možnostiach verejného pre-
mietania daného filmu; napríklad, ak si 
budete dokumentárny film požičiavať, 
spýtajte sa požičiavateľa na konkrétne 
podmienky zmluvy, ktorú s majiteľom 
autorských práv uzavrel.

Pri verejnej reprodukcii hudby, naprí-
klad v prípade sprievodného programu, 
radšej kontaktuje organizáciu SOZA 
(Slovenský ochranný zväz autorský)  
a konkrétny prípad s nimi konzultujte.

Nevyberajte vstupné (výnimkou sú len 
benefičné podujatia) – tým by ste cha-
rakter podujatia zmenili na komerčný.

TIPY

7

8
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pre liečbu závislostí, v domoch s chráneným býva-
ním, väzobných väzniciach pre mladistvých, v ne-
mocničných oddeleniach pre dlhodobo chorých, 
v domovoch či centrách pre seniorov a pod.).

Ako na to?

• Komunikácia s vedením a pedagógmi školy – do-
hodnite si s nimi stretnutie, pripravte sa naň a pred-
stavte im svoj plán.

• Zmapovanie možností – teda kde a kedy je možné 
premietať a aké sú technické podmienky (projektor, 
ozvučenie, počítač, možnosť zatemnenia atď.); ak nie 
sú vyhovujúce, skúste si potrebnú techniku požičať.

• Termín i téma projekcie – dohodnite sa v skupine. 
Čo zaujíma vás, vašich spolužiakov? Kedy je na 
premietanie najvhodnejší čas?

• Hosť diskusie – vytipujte si, koho pozvať, a kon-
taktujte ho. Ak si nebudete vedieť rady s výberom 
hosťa, obráťte sa na organizácie či inštitúcie, ktoré 
sa danou témou zaoberajú.

• Film – vyberte film, ktorý budete premietať (ak sa 
obrátite na koordinátorov programu Premietaj aj ty 
na premietajajty@clovekvohrozeni.sk, určite vám 
pomôžu – majú k dispozícii databázu s desiatkami 
dokumentárnych filmov). 

• Propagácia – ak sa diváci o projekcii nedozvedia, je 
jasné, že na ňu neprídu. Nebuďte ale sklamaní, ak 
bude návštevnosť vašich projekcií na začiatku veľ-
mi nízka. Nie je to nič neobvyklé. Dokumentárne 
filmy nie sú blockbustery z Hollywoodu.

 Diskusia – premyslite si tému, ktorej sa chcete ve-
novať, akých konkrétnych bodov sa budete chcieť 
dotknúť, vyhľadajte si aktuálne informácie o téme 
a pripravte si dostatok otázok pre hosťa.

• Skúšobná projekcia – všetko overte a natrénujte, 
vyskúšajte techniku.

• Projekcia s diskusiou – samotná akcia.

• Zhodnotenie – porozprávajte sa s ostatnými člen-
mi tímu o tom, čo sa podarilo, čo by ste chceli zlep-
šiť a na čo sa zamerať nabudúce. Prostredníctvom 
dotazníkov môžete získať spätnú väzbu tiež od 
divákov.

Diskusia po projekcii dokumentárneho filmu

Po každej z projekcií dokumentárneho filmu odpo-
rúčame usporiadať voľnú alebo riadenú diskusiu, 
lebo tá umožní ďalej pracovať s témou filmu, ozrejmiť 
prípadné nejasnosti a obohatiť dojem z celého filmu 
o ďalšie zaujímavé informácie. Diskusie po filme bý-
vajú často ešte prínosnejšie ako samotný film. Na de-
batu je možné pozvať aj hosťa – odborníka na danú 
tému alebo niekoho, kto má s prezentovanou témou 
osobnú skúsenosť. 

Chcem byť dobrým moderátorom

Dobrý moderátor robí dobrú riadenú diskusiu. Bez 
moderátora sa môže konať len diskusia voľná. Tá je ale 
vhodná skôr pre užší okruh priateľov (napríklad pravi-
delných divákov filmového klubu, ktorých nie je veľa  
a osobne sa poznajú). 
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Rozmyslite si, kto bude vhodným kandidátom na rolu 
moderátora – mal by byť pohotový a asertívny, ale tiež 
vnímavý. Cieľom diskusie nie je počúvať monológ hos-
ťa, ale výmena názorov medzi publikom navzájom 
a tiež medzi publikom a hosťom. Interaktívnosť disku-
sie musí zaistiť moderátor. Diskusia je vlastne určitým 
typom rozhovoru – na každú otázku by mala hneď na-
sledovať odpoveď.

• Určte, aká je hlavná otázka. Ak stratíte nad disku-
siou kontrolu, môžete sa k tejto otázke vždy vrátiť. 
Naštudujte si čo najviac informácií o téme a prípad-
ne o pozvanom hosťovi.

• Pripravte si scenár vo forme niekoľkých otázok, na 
ktoré sa určite budete chcieť spýtať. 

• Je dobré premýšľať nad tým, kto bude sedieť v pub-
liku: zohľadniť vek študentov, ich predpokladaný 
počet, záujem o témy atď.

• Vytvorte stručné pravidlá diskusie a spíšte ich (na-
príklad čas na diskusiu, o čom by mala byť, obme-
dzenie dĺžky príspevkov, meno diskutéra a pod.). 
Pred diskusiou s nimi zoznámte publikum.

Tipy pre moderátora:

• Moderátor v priebehu diskusie:

sleduje jej vývoj a v prípade, že sa diskusia ube-
rá zlým smerom, použije pripravenú otázku, 
ktorá ju posunie ďalej,

sleduje čas – diskusia je časovo obmedzená, 
preto je potrebné rozvrhnúť ju a snažiť sa dodr-
žať časový harmonogram,

riadi diskusiu – dáva slovo striedavo publiku  
a hosťovi,

snaží sa udržať pozornosť publika čo najkonkrét-
nejšími otázkami a komunikáciou s publikom, 

sleduje publikum – keď sa v publiku dvaja di-
váci medzi sebou dlhšie rozprávajú, skúste sa 
ich spýtať, o čom hovoria. Mohlo by to totiž za-
ujímať aj ostatných. Vhodným trikom je začať 
debatu vzadu v miestnosti, kde diváci obyčajne 
udržujú menšiu pozornosť (napríklad konkrét-
nou otázkou adresovanou niektorému diváko-
vi v zadných radoch),

urýchľuje diskusiu – ak má niekto veľmi dlhý prí-
spevok, je potrebné ho citlivo prerušiť (najlepšie 
s odkazom na pravidlá určené na začiatku),

necháva si mikrofón v ruke – je lepšie mikrofón 
diskutérom podržať, keď hovoria. Tak nad dis-
kusiou moderátor nestratí prehľad.

• Ak sa nájdu dva zásadne rozdielne názory, môže 
moderátor rozdeliť divákov na dva tábory a nechať 
ich vymeniť si navzájom názory.

 Dôležitou reakciou publika je potlesk. Ani v disku-
sii o téme by nemal chýbať. Iniciovať ho môže prá-
ve moderátor a uviesť ho poďakovaním (hosťovi aj 
publiku). 

• Moderátor musí zostať zdvorilý, ale jeho vystupo-
vanie by malo pôsobiť sebavedome.

• Veľmi dôležité je zhrnutie a zhodnotenie. Nie je dô-
ležité ísť do detailov, skôr ide o súhrnný záver, kto-
rým ukončíte diskusiu. 
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5Konkrétne 
nástroje

VEREJNÉ DEBATY

Úrady, neziskové organizácie aj skupiny občanov or-
ganizujú ku konkrétnym témam besedy, nazývané ve-
rejné stretnutia, debaty či diskusie. Cieľom je spoločne 
hovoriť o možných riešeniach konkrétnych problé-
mov a návrhoch na ich zlepšenie, a to v spolupráci so 
zodpovednými predstaviteľmi verejnej správy. 

Väčšinou nejde o príliš expertné témy, ale o ob-
čiansku participáciu – zapojenie občanov do rozho-
dovania na lokálnej úrovni. Takých stretnutí sa môžu 
zúčastniť aj študenti a prezentovať na nich svoj názor.

Ako na to?

• Majte informácie o ich konaní – overte si, či sa v blíz-
kej dobe koná verejné stretnutie s občanmi na tému, 
ktorá vás zaujíma. Zistíte to na webových stránkach 
jednotlivých úradov a organizácií, ale tiež môžete 
zatelefonovať konkrétnym pracovníkom.

• Môžete aj prezentovať – ak chcete na stretnutí 
reprezentovať názor väčšej skupiny ľudí, môže-
te predtým uskutočniť anketu či dotazníkový 
prieskum napríklad medzi svojimi spolužiakmi či 
miestnymi obyvateľmi.

• Možno prísť bez ohlásenia – ak sa chcete zapojiť aktív-
ne, to znamená vyjadriť svoj názor, je niekedy nutné 
to dopredu ohlásiť – napríklad e-mailom uvedeným 
na pozvánke na verejné stretnutie. Často si ale možno 
vziať slovo bez predchádzajúceho ohlásenia sa.

 Príďte s návrhom na riešenie – prezentujte určitý 
postoj k problematike, ale tiež návrh konkrétneho 
riešenia a prípadnú ponuku pomoci alebo spolu-
práce.

• Zachovávajte pravidla slušného správania –  
rešpektujte svojich partnerov v debate.

Kapitola

1

AKO PRESVEDČIVO DEBATOVAŤ?

Debata je niekedy chápaná užšie ako všeobecnejšie slovo „diskusia“. Zdôrazňuje sa pritom, že v rámci 
debaty by účastníci mali dospieť k nejakému riešeniu, nielen polemizovať o téme zo všetkých strán. Cie-
ľom je teda presvedčivo vyjadriť svoje názory, a to v obmedzenom čase. Pokiaľ chcete v debate uspieť, 
dobre sa na ňu pripravte.

• Pripravte si vopred svoje argumenty a premyslite si, ako na ne môžu vaši oponenti reagovať.

• Podložte svoje argumenty jednoznačnými faktami – využite pritom údaje, ktoré ste získali pri  
zbere informácií, výsledky dotazníkového prieskumu a pod.

• Rešpektujte svojho oponenta ako debatného partnera.

• Počúvajte pozorne, čo váš oponent vraví, aký je jeho názor a aký druh argumentov používa.

• Premýšľajte dôkladne o vlastných argumentoch a reagujte na to, čo oponent hovorí.

Argumentujte presvedčivo

Starostlivo uvážte, akým spôsobom 
argumenty počas debaty použiť. Ne-
ustále posudzujte ich silu. Niektoré ar-
gumenty sú založené na faktoch, ktoré 
o danom probléme poznáte, iné na 
vlastnej skúsenosti, tie ďalšie len na po-
citoch. Všeobecne možno povedať, že 
je vhodnejšie pracovať len s niekoľkými 
dobrými argumentmi, ako oponenta 
zahrnúť množstvom faktov.

Aby bola debata zaujímavá, skúste svo-
je tvrdenia podporiť konkrétnymi prí-
kladmi, osobnými skúsenosťami a pod.

Debatér, ktorý nedokáže svoje argu-
menty „predať“, neuspeje. Okrem vhod-
ných argumentov sa zamerajte aj na reč 
tela a nácvik verejného vystupovania 
(napr. prekonanie nervozity). 

TIP



24

P
R

E
 ŠT

U
D

E
N

T
O

V

 LOBBOVANIE

V moderných demokratických štátoch, kde je štátna 
moc delegovaná občanmi vo voľbách a sprostredko-
vaná volenými zástupcami (napríklad poslancami 
parlamentu alebo zástupcami na lokálnej úrovni), je 
komunikácia s voličmi nevyhnutná a žiaduca. Je do-
konca ústavne zaručená, rovnako ako petičné právo. 
Preto majú volení funkcionári a poslanci svoje kance-
lárie a návštevné hodiny určené pre verejnosť. 

Ako na to?

• Zapojte čo najviac dobrovoľníkov – princípom je 
osloviť čo najviac ľudí zo zastupiteľstva, a to rovna-
ko miestneho (zástupcovia obce alebo mesta), ako 
aj na vyššej úrovni (krajskí zástupcovia, poslanci 
parlamentu, členovia vlády).

• Skúste získať aspoň jedného zástupcu – keď vašu 
požiadavku prednesie na rokovaní miestneho za-
stupiteľstva jeho člen, ľahšie získate podporu os-
tatných. Ak sa pre vašu vec podarí získať väčšinu 
hlasujúcich, máte vyhraté.

• Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zo zákona 
verejné – takže môžete pokojne prísť svoju požia-
davku osobne podporiť, pozrieť sa, ako rokovanie 
prebieha, a dokonca doň zasiahnuť otázkami či 
pripomienkami. Pozor, pravidlá účasti verejnosti 
na schôdzach poradných orgánov (obecné rady 
a komisie) si samosprávy určujú sami, t. j. nie sú po-
vinne verejné.

Právo občana podieľať sa na správe veci verejných
Právo občanov danej obce (to znamená tam, kde máte 
trvalé bydlisko) vyjadriť sa v priebehu schôdzí k prero-
kovávaným záležitostiam je dané zákonom, aj keď nie 
vždy sa tento zákon dodržiava (ide o článok 21 odst. 1 
Listiny základných práv a slobôd – všeobecné právo 
občana podieľať sa na správe veci verejných; rokovací 
poriadok síce môže definovať bližšie podrobnosti jeho 
uplatnenia, avšak nemôže právo občana vylúčiť alebo 
obmedziť).

PETÍCIA 

Petícia je jedným z nástrojov, ktorým možno vyjad-
riť názor určitej skupiny ľudí na konkrétnu záležitosť,  
a pokúsiť sa svojimi podpismi ovplyvniť rozhodova-
nie o nej – napríklad u zástupcov zvolených na lokál-
nej urovni  či úradníkov. Petíciou sa možno domáhať 
v zásade čohokoľvek, nesmie sa ňou však zasahovať 
do nezávislosti súdu či vyzývať k porušovaniu ústa-
vy a zákonov, k popieraniu základných práv ani ňou 
podnecovať k neznášanlivosti. Účinnosť petícií býva 
niekedy spochybňovaná, každopádne mnoho príkla-
dov potvrdzuje ich potenciál. Petíciu môžete použiť 
napríklad aj v rámci školy, kde máte šancu byť omno-
ho úspešnejší ako na úrade.

Petície na internete
V súčasnosti sa petičné akcie začínajú čím ďalej čas-
tejšie objavovať aj na internete. Internetová prezentá-
cia môže pomôcť propagácii petície, a teda získaniu 
väčšieho počtu signatárov (tých, ktorí sa pod petíciu 
podpíšu). Po podpísaní petície online je na uvedenú 
adresu zaslaný e-mail, ktorého potvrdením adresát 
petíciu podporí. 

Ako na to?

• Písomne – petícia musí byť písomná. 

• Kto môže podať petíciu? – petíciu môže spísať jed-
notlivec alebo môže s ostatnými vytvoriť petičný 
výbor. Členovia petičného výboru sú povinní určiť 
osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá ich bude zastupo-
vať v styku so štátnymi orgánmi, ale oni sami môžu 
byť aj mladší.

• Dôležité informácie uvedené v petícii:

 text petície,

 meno, priezvisko a bydlisko toho, kto petíciu 
zostavil, alebo mená, priezviská a bydliská všet-
kých členov výboru; 

 meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je opráv-
nený členov petičného výboru zastupovať;

 adresát petície (správny orgán) a dátum.

•  Podpisy:

 každá osoba, ktorá petíciu podpíše, musí uviesť: 
meno a priezvisko, bydlisko a svoj podpis. Ne-
musí teda uvádzať rodné číslo; 

 petíciu môže podpísať i cudzinec (Listina zá-
kladných práv a slobôd, čl. 18, stanovuje, že 
petičné právo má každý, teda aj cudzinec. Ak 
nemôže uviesť trvalý pobyt, uvedie adresu fak-
tického pobytu.); 

 zhromažďovaním podpisov na mieste prístup-
nom verejnosti môže byť poverená osoba, ktorá 
dosiahla vek 16 rokov; 

2 3

Lobbing (z angl. lobby – pôvodne vrátnica, pred-
sieň, v prenesenom význame záujmová skupi-
na) býva niekedy spojovaný s korupciou, ale 
jeho význam je omnoho širší. Je to vlastne ne-
ustále presadzovanie záujmov určitej skupiny 
ľudí, a to predovšetkým v médiách, na verej-
nosti, u štátnych orgánov a verejných činiteľov.
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 petícia a podpisové archy môžu byť vystavené 
aj na miestach prístupných verejnosti, k čomu 
nie je potrebné povolenie štátneho orgánu (pre 
zabranie verejného priestranstva a pod.) ani to 
nemusíte oznamovať (ako u verejného zhro-
maždenia). Pri zhromažďovaní podpisov však 
nesmie dôjsť k obmedzeniu premávky moto-
rových a iných vozidiel a k rušeniu verejného 
poriadku.

• Prijatie petície: 

 petičné archy je najlepšie doručiť osobne kon-
krétnemu človeku na danom úrade alebo za-
stupiteľstvu. 

MÉDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 
(PUBLIC RELATIONS)

Médiá sú nielen súčasťou našej každodennej reality, 
ale zároveň túto realitu (spolu)vytvárajú. Ak chceme 
vstupovať do verejného priestoru so svojimi projektmi, 
musíme sa naučiť s médiami spolupracovať. Práca s mé-
diami nie je v zásade nič zložité a nie je dôvod sa jej báť. 

Vzťah médií a reality je obojsmerný. Médiá opisu-
jú okolitý svet a zároveň svojimi obrazmi realitu spo-
luvytvárajú. Keď získame v médiách hlas, prispejeme 
k tomu, ako vyzerá diškurz našej témy. A to je väčšinou 
práve tým dôvodom, prečo do médií ideme.

Public Relations (PR) je:

• dojem, ktorý o sebe a svojej práci vytvárame,

• obraz, ktorý budujeme o sebe a svojom „produkte“.

Ako na to?

• Zodpovedajte si na otázku: „Prečo to robíme a čo 
nám to prinesie?“ Dozvie sa o vašom projekte viac 
ľudí a vyzbierate tak peniaze efektívnejšie? Chcete 
zmeniť verejnú mienku a prevažujúci názor? Legi-
tímnych dôvodov nájdete množstvo a je dobré po-
znať tie svoje ešte predtým, ako sa pustíte do oslo-
vovania novinárov.

• Cieľová skupina – aká úzka alebo široká je naša cie-
ľová skupina? Čím užšie si vymedzíte vlastnú cieľo-
vú skupinu, tým ju pravdepodobne ľahšie oslovíte.

• Výber partnerského média – je naša téma lokálna 
alebo má širší dopad? 

Celoštátne vydávané denníky a ich regionálne mutácie

• široký dosah, nádych prestíže témy

• ťažšie umiestnenie svojej témy

Televízia, rozhlas

• tradičné médiá s vysokou prestížou, avšak stále 
nižšou sledovanosťou

Internetové spravodajstvo a online denníky

• často prepojené so svojou tlačenou predlohou

• vysoká konkurencia tém

• tlak na rýchlosť a aktuálnosť

Celoštátne týždenníky

• možnosť veľkého priestoru

• vysoká konkurencia tém

Lokálne periodiká

• miestny spravodajca obce, mesta, mestskej časti a pod.

• presnejšie lokálne zacielenie, ľahšie umiestnenie 
svojej témy

Špecifické periodiká

• školské časopisy, záujmové periodiká, ženské ma-
gazíny, časopis pre učiteľov, časopis pre včelárov, 
rybárov, poľovníkov…

NOVÉ MÉDIÁ A SOCIÁLNE SIETE ALEBO 
„KAŽDÝ JE NOVINÁROM“

Vo všeobecnosti platí, že každý z nás sa môže so svo-
jím posolstvom dostať k obrovskému množstvu ľudí  
v priebehu pár dní. Nepotrebujete zázemie veľkého 
mediálneho domu, stačí „len“ nakrútiť video s vyso-
kým virálnym potenciálom.

4

5

Podstatou PR 
je komunikácia!

Virálnosť je podstatnou vlastnosťou no-
vých médií, ktoré sú viazané na prostre-
die internetu. Virálnosť znamená, že váš 
obsah sa vďaka vzájomnému zdieľaniu 
dostane možno k desiatkam, ale možno 
aj k stovkám a tisícom príjemcov. Ak sa 
vám virálne video podarí (čo rozhodne 
nie je nič jednoduché), váš obsah sa šíri 
prostredím internetu rovnako rýchlo 
a nákazlivo, ako sa rozširuje vírus.

TIP
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YouTube
Väčšina videí, ktoré nájdete na YouTube (alebo po-
dobných portáloch), virálom nie je. Napriek tomu má 
pre vás zmysel umiestniť tam svoje video, hoci nemá-
te očakávanie jeho vysokej virálnosti. Video pôsobí 
vždy ako oživujúci prvok. YouTube ponúka možnosť 
vytvorenia si vlastného komunikačného kanálu, kam 
môžete umiestňovať svoje aj cudzie videá, súvisiace  
s vašou témou. 

Čo možno o Facebooku neviete 
Fenomenálny rozmach Facebooku spôsobil, že je to 
práve táto sociálna sieť, ktorá sa dnes často stane pr-
vou platformou PR – teda miestom, kde komunikuje-
me so svojimi potenciálnymi priaznivcami. 

Základné funkcie facebookovej stránky – alebo 
v čom je lepšia oproti osobným profilom:

• naplánovať príspevok na konkrétny dátum a čas,

• antedatovať príspevok,

• kontrolovať štatistiky návštevnosti, porovnávať ich 
s inými vybranými stránkami,

• spravovať svoje reklamy a merať ich účinnosť, 

• a mnoho ďalšieho…

Napriek istej nevyspytateľnosti Facebooku stále platí, 
že je to veľmi užitočný a jednoduchý nástroj, kde mô-
žete s relatívne malými nákladmi osloviť značnú časť 
vašej cieľovej skupiny. Stojí teda za to svojej facebo-
okovej stránke venovať patričnú starostlivosť. 

Problematickým bodom Facebooku je stále nižšia  
viditeľnosť príspevkov stránok. V praktickej rovine to 
znamená, že váš priemerný príspevok môže vidieť cca 
10 % vašich fanúšikov. Jedinou možnosťou, ak chcete, 
aby príspevok videli všetci vaši fanúšikovia, je zaplatiť 
cielenú propagáciu. Zatiaľ sa pohybuje v ráde niekoľ-
kých eur. To vám zaistí solídnu viditeľnosť príspevkov 
u vašich fanúšikov a ich známych. V každom prípade 

otázkou ostáva, ako sa bude cena za túto propagáciu 
ďalej zvyšovať. 

Twitter
Sociálna sieť Twitter využíva skôr text a na Sloven-
sku je menej rozšírená ako Facebook. Svoje publikum 
však môžete nájsť aj tu. Ak máte pocit, že vaša téma 
je vhodná pre komunikáciu prostredníctvom Twitte-
ru, urobte si prehľad názorových lídrov k vašej téme. 
Ich príspevky potom môžete odoberať a v ideálnom 
prípade na ne aktuálne reagovať. Vlastné príspevky 
uvádzajte pod hashtagmi, ktoré rezonujú s verejnou 
mienkou. Ak chcete do príspevku na Twitteri vložiť 
dlhý internetový odkaz, použite skracovač URL adries 
(napríklad www.bit.ly alebo www.goo.gl). 

Prečo (ne)blogovať
Na slovenských internetových portáloch existujú 
stovky a tisíce blogov, ktoré nikoho nezaujímajú. Zá-
roveň sú tu ale desiatky tých, ktoré si našli svojich 
čitateľov a ktorých autori majú významný vplyv na 
vytváranie verejnej mienky. Aj vy si môžete prostred-
níctvom blogu vybudovať expertnú pozíciu na svoju 
vlastnú tému. Vyžaduje si to však veľa času, trpezlivos-
ti a schopnosti písať pútavé a aktuálne texty. 

Na Slovensku sú populárne blogy spravované 
niektorými portálmi, ako sú denník SME a Denník N 
(a niekoľkými ďalšími). Okrem toho existuje mnoho 
serverov, ktoré ponúkajú predpripravený priestor pre 
váš blog zdarma – napríklad blogger.com. Môžete tiež 
využiť redakčný systém WordPress. Je zadarmo, ale 
zvážte, koľko času chcete venovať grafickému dizajnu 
svojho blogu.

Návod na to, ako mať úspešný blog, nepovieme. 
Úspech blogu závisí nielen od vášho umenia písať 
zaujímavo a zrozumiteľne, ale aj od vašej schopnosti 
voliť zaujímavé titulky. Zároveň sa so svojím príspev-
kom musíte trafiť do aktuálnej spoločenskej klímy –  
t. j. aby vaša téma pripadala zaujímavá dostatočnému 
množstvu čitateľov a čitateliek. Často je to kontrover-
zia, čo vyvoláva väčšiu čítanosť. Obzvlášť vtedy, ak je 

Základné pravidlá: 

• Nikdy „nenakupujte“ fanúšikov – 
chcete relevantných a reálnych fanú-
šikov, nie človeka, ktorý za „like“ vašej 
stránky získal zľavu na šampón.

• Svoj príspevok propagujte vždy  
s rozmyslom. Vo väčšine prípadov 
má zmysel zaplatiť propagáciu cie-
lenú na vašich potenciálnych fanú-
šikov aj ich známych, a postupne tak 
rozširovať svoju sieť.

TIP

VIETE, ŽE...
Niektoré médiá preberajú časť diskusií  
z Twitteru do svojich spravodajských kaná-
lov. Twitter účet možno prepojiť s facebooko-
vým účtom. Rovnako ako na Facebooku, aj 
v prípade Twitteru platí, že reagovať je treba 
v ideálnom prípade okamžite – teda rádovo 
v priebehu minút. Veľká časť diskusie sa odo-
hráva počas prvých troch hodín po uverej-
není príspevku. O deň neskôr už vaša reakcia 
nikoho nezaujíma.
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téma spojená s migráciou, Rómami, ľudskými práva-
mi, genderovými otázkami a pod. Buďte pripravení, 
že väčšia časť reakcií môže byť pri takýchto témach 
veľmi kritická. Zvážte, či dokážete reagovať na svojich 
odporcov s chladnou hlavou a racionálnou argumen-
táciou. Ak nie, radšej nereagujte vôbec alebo si svoju 
reakciu nechajte na druhý deň.

Aby bola komunikácia bezpečná

Je dôležité byť transparentní: zverejniť informácie  
o projekte, ponúknuť kontakt, uviesť, kto za projektom 
stojí. Ale nie na úkor vlastného súkromia. 

• Vytvorte „projektové“ kontakty – zriaďte kontaktné 
telefónne číslo, e-mailové adresy projektu, kde bu-
dete vybavovať záležitosti, ktoré s ním súvisia.

• Nezverejňujte – na webe, na sociálnych sieťach ale-
bo na blogu svoje osobné telefónne číslo ani súk-
romný e-mail.

• Nepíšte o sebe príliš veľa – ak sa chcete ako osoba 
predstaviť, zamerajte sa na vzdelanie a skúsenosti.

• Oddeľujte – profil a stránky projektu na sociálnych 
sieťach od súkromných profilov.

• Fotky – na webové stránky projektu patria len fo-
tografie súvisiace s aktivitami projektu. Súkromné 
fotografie sú nielen nevhodné, ale ich zverejnením 
môžete nahrávať prípadným stalkerom. 

KEĎ TO S MÉDIAMI MYSLÍTE SKUTOČNE 
VÁŽNE ALEBO VYTVÁRAME MEDIÁLNY 
PLÁN

Mediálny plán vytvárame ako zoznam našich aktivít, 
ktorý určuje, aké médiá chceme osloviť našou sprá-
vou, akým spôsobom a kedy. 

Ako na to?

• Určte si cieľovou skupinu – ako sa správa, ako fun-
guje, kde sa pohybuje, akým  spôsobom získava in-
formácie. Uvedomte si, že cieľová skupina sa skla-
dá z jednotlivých ľudí. 

• Čo je vaším cieľom – chcete, aby na vašu akciu 
prišlo 150 platiacich hostí, alebo chcete ovplyvňo-
vať mienku širšej verejnosti? Chcete riešiť lokálne 
témy alebo témy so širokým presahom za hranice 
vášho mesta, regiónu, krajiny…? 

• Obľúbené médiá – vybranej cieľové skupiny. Čítajú 
noviny alebo časopisy? A aké? Pozerajú televíziu  

a počúvajú rozhlas? Akú stanicu a kedy? Používajú 
Facebook? Používajú iné sociálne siete? 

• Štruktúra vybraných médií – každé noviny majú 
viacero rôznych rubrík. Skúste si vopred vytipovať 
novinára či novinárku, ktorých vaša téma môže za-
ujímať a ktorí vám pomôžu s jej medializáciou. 

• Kedy zverejniť? – určte termíny svojho podujatia 
alebo kampane, prípadne dátumy, kedy chcete 
zverejniť nejaké témy. Pri zvolení dátumu berte 
do úvahy rôzne súvislosti. Napr. obdobie letných 
prázdnin je známe ako „uhorková sezóna“ a je jed-
noduchšie novinárov zaujať svojou témou, lebo 
nie sú príliš zahltení inou prácou a témami. Rovna-
ko tak môžete napríklad využiť spojitosť s význam-
nými a medzinárodnými dňami. Zároveň vám ale 
niektoré udalosti môžu uškodiť. Napríklad deň, 
kedy sa zverejňujú volebné výsledky, určite nie je 
vhodný dátum, kedy treba médiá atakovať vašou 
tlačovou správou.

• Počty – spočítajte, koľko bude stáť tlač letákov  
a pod. Je dobré vedieť s predstihom, kam chcete in-
vestovať váš čas a peniaze. 

Stratégia oslovovania médií
Najjednoduchším nástrojom, ako komunikovať s média-
mi, je vydanie vlastnej tlačovej správy. Ak máte ambíciu 
osloviť viac ako len dve až tri tlačené či internetové pe-
riodiká, odporúčame dať si s tlačovou správou námahu. 
Je to formát, na ktorý sú novinári zvyknutí, a s ktorým sa 
im dobre pracuje. Tlačová správa predstavuje špecifický 
žáner a je potrebné osvojiť si základné pravidlá, ako má 
vyzerať. Viac nájdete v kapitole Tlačová správa. 

Súkromie je na 
prvom mieste.

6 Pri akejkoľvek komunikácii s novinármi 
si uvedomte, že títo ľudia pracujú pod 
veľkým časovým tlakom a ich znalosť 
vašej problematiky môže byť takmer 
nulová. Na rozdiel od vás nemajú toľko 
času venovať sa problematike a nedá sa 
predpokladať, že si ju v priebehu dvoch 
hodín, čo budú na článku pracovať, 
osvoja. Zmierte sa s tým, že informácia, 
ktorá o vás v médiách vyjde, bude vždy 
redukovaná a takmer vždy v nej budú 
nejaké faktické chyby. 

Pri komunikácii s médiami sa snažte 
pochopiť ich optiku. Uvedomte si, že ich 
cieľom je sledovanosť, počúvanosť a čí-
tanosť, a preto využívajú rôzne stratégie, 
ako ich zvýšiť. Novinári uprednostňujú 
veľké osobné príbehy, zaujímavosti, šta-
tistiky či trendy. 

TIP
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Na čo nezabúdať pri komunikácii s novinármi

• Nie ste jedinou záujmovou skupinou.

• Váš názor môže byť menšinový.

• Správajte sa férovo k médiám aj verejnosti.

• Neklamte, snažte sa byť objektívni.

• Stavajte na faktami podložených argumentoch.

• Buďte ústretoví a otvorení.

• Udržujte dobré vzťahy a osobné kontakty.

• Pri komunikácii reagujte včas. V niektorých prípa-
doch (kvôli uzávierkam) sa čas v médiách ráta na 
hodiny i minúty, nie na dni; okrem toho, pre médiá 
je dôležitá aktuálnosť informácií.

• Rovnako ako pri akejkoľvek inej komunikácii hro-
madného charakteru, uvádzajte príjemcov e-mailu 
vždy v skrytej kópii.

AKO NAPÍSAŤ TLAČOVÚ SPRÁVU

Tlačová správa je najčastejším spôsobom, ako sa ob-
rátiť na médiá a ako informovať o nejakej udalosti. Ob-
vykle má približne päť odsekov (1 stránka A4). Mala by 
obsahovať aspoň jednu novú, aktuálnu informáciu 
(skutočná správa sa má venovať reálnej udalosti, ktorá 
sa deje práve dnes). Slúži ako zdroj infomácií, na zák-
lade ktorého môže novinár napísať krátky článok do 
novín alebo pripraviť spravodajský príspevok pre tele-
víziu alebo rozhlas.

Štruktúra tlačovej správy:

Titulok

• Takmer najdôležitejšia časť správy.

• Krátky, výstižný, mal by obsahovať sloveso.

• Vystihuje obsah aj zmysel celej správy.

• Často vzniká až na koniec.

Hlavička

• Obsahuje kontaktné údaje (na organizáciu, organi-
zátorov, adresu, telefón, e-mail, webovú adresu).

Domicil

• Informácia o mieste a dátume vydania, uvádza sa na 
začiatku prvého odseku, ktorému sa hovorí perex.

Text správy – ako na to?

• Obrátená pyramída – informácie do tlačovej sprá-
vy zoraďte od najdôležitejších k menej význam-
ným. Správa krátená od konca by mala dávať zmy-
sel do poslednej chvíle (pyramída obrátená na 
vrchol). 

• Päť W – písanie tlačovej (aj klasickej, novinárskej) 
správy sa riadi niekoľkými formálnymi pravidlami. 

Každá správa by mala obsahovať tzv. päť W, teda 
odpovedí na otázky What? Who? When? Where? 
Why?. V slovenčine: Čo? Kto? Kedy? Kde? a Prečo?. 
K tomu môžete ešte pridať odpoveď na otázku 
Ako?.

• Prvý odsek – odpovede na vyššie zmienené otáz-
ky by mal obsahovať už prvý odsek tlačovej sprá-
vy. Text je nutné jasne formulovať. Čitateľ by sa mal 
z prvého odseku (perexu) dozvedieť, o čom bude 
celá tlačová správa. Zaneprázdnení novinári tiež 
väčšinou viac ako prvý odsek nečítajú. 

• Priama reč – zatiaľ čo prvý odsek má obsahovať 
len fakty, druhý a ďalší môžete využiť k hodnote-
niu, komentárom popisovanej udalosti. Názory 
členov vašej iniciatívy, vedenia organizácie (školy) 
či odborníkov, s ktorými spolupracujete, uvádzajte 
ako priamu reč. Vašu správu nielen spestrí, ale vy-
jadrenia autorít jej aj pridajú na dôveryhodnosti. 

• Kontakt – na konci tlačovej správy je potrebné 
vždy uviesť aktuálne spojenie na kontaktnú osobu 
(meno, e-mail, telefónne číslo). Kontakt je možné 
uviesť aj v hlavičke tlačovej správy.

• Poznámky, prílohy – ako prílohu môžete k tlačo-
vej správe pridať číslované odkazy, eventuálne 
vysvetlivky. Používajú sa vtedy, ak chceme niečo 
bližšie alebo podrobnejšie vysvetliť, ale do textu sa 
to už nevmestí. Ak v správe odkazujete na externé 
zdroje informácií, vždy uveďte presný odkaz, pod-
ľa ktorého bude možné zdroj vyhľadať, či funkčný 
odkaz na internet. Hypertextové odkazy vkladajte 
priamo do textu.

• Stručné informácie o organizácii – k textu možno 
pripojiť krátky odsek o organizácii či organizáciách, 
ktoré správu vydávajú.

• Obrázky či video – môžete vložiť priamo do textu 
tlačovej správy (najskôr po prvom odseku) alebo 
ako prekliky (teda vložiť hypertextový odkaz na-
príklad smerujúci na základné webové stránky 
projektu).

NAKRÚCANIE VIDEA

Kamera, fotoaparát alebo obyčajný mobilný te-
lefón sa môžu premeniť na dôležitý prostriedok, 
ktorý priblíži váš projekt verejnosti a pomôže vám 
informovať o zaujímavých témach. Nezostrihaný  
a nekomentovaný záznam býva autentickým sve-
dectvom o udalostiach a stal sa už efektívnym ná-
strojom občianskeho žurnalizmu. Nakrútený ma-
teriál môžete ďalej upravovať – zo záznamu možno 
zostrihať reportáž, krátky dokumentárny film alebo 
napríklad sociálny spot. 

7

8
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• Pred nakrúcaním – majte vždy rezervný priestor 
na pamäťovej karte (v prípade digitálnej kamery) 
alebo na kazete (v prípade analógovej kamery). 
Ideálne je mať náhradný nosič. Do akcie vyrážajte 
s nabitými batériami či akumulátorom a náhrad-
ným zdrojom energie. 

• Scenár – ešte pred nakrúcaním je dobré premyslieť 
si jednoduchý scenár.

• Príbeh – zaznamenajte priebeh celej akcie (prípra-
vu, priebeh, ukončenie), zdokumentujte reakcie 

verejnosti. Z takého materiálu možno vytvoriť prí-
beh – zostrihať ho, pridať hudbu, nahrať komentár, 
ktorý udalosť popíše. 

• Rozhovory – natáčajte toľko rozhovorov, koľko len 
môžete. Väčšinou sa ľudia najskôr zdráhajú, ale 
postupom času sa otvárajú a rozrozprávajú. Rozho-
vory sú skvelým zdrojom pre zvukové komentáre 
záberov zo samotného podujatia. Myslite na zvuk 
(vnímajte prostredie, v ktorom nakrúcate, snažte sa 
držať mikrofón čo najbližšie k hovoriacemu).

FILMOVANIE

• Pri nakrúcaní záznamu je vhodné dodržiavať základné filmárske pravidlá. Video sa potom lepšie 
strihá a pôsobí profesionálnejšie. 

• Na začiatku nakrúcania nechajte vždy zobraziť dátum a čas, a to asi na tri sekundy. Záznam môžete 
uviesť niekoľkými stručnými a jasnými vetami (napríklad: Je 15. augusta 2016, sme na Námestí SNP  
v Bratislave, práve sledujeme happening upozorňujúci na porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei.).

• Aby ste ukázali dianie a tiež, kde je záznam robený, zahrňte do záberu aj nejaký výrazný objekt 
v okolí – budovu, sochu a pod.

• Snažte sa držať kameru pevne, aby sa obraz netriasol, prípadne použite statív.

• Záber každej z kľúčových scén držte aspoň desať sekúnd bez zaostrovania a pohybu obrazu.

• Pri pohybe kamery nezaostrujte, zábery meňte pomaly a plynulo. Zoom využívajte čo najmenej.

• Akciu sa snažte snímať z čo najkratšej vzdialenosti, ako to len okolnosti dovoľujú.
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Ďalšie užitočné pravidlá

• Kompozícia: Každý záber by mal mať jasnú štruk-
túru/usporiadanie. Čo sa týka voľby popredia a po-
zadia, vždy skontrolujte, či napríklad hovoriacemu 
„netrčí z hlavy“ elektrický stĺp alebo drevený trám.

• Hĺbka ostrosti: Snímaný objekt má byť ostrý. Ak 
teda nakrúcate v režimu AUTO, dajte si pozor, aby 
kamera automaticky nezaostrovala na objekty 
v pozadí. Ak nakrúcate v režime MANUAL a za-
ostrujete ručne, je potrebné obraz stále doostrovať, 
čo vyžaduje cvik a dobrú kameru.

• Švenkovanie a panoráma: Ak nakrúcate panorámu 
(život na dedine, krajina), uhol záberu nemá presiah-
nuť 180 stupňov. Švenk (alebo po anglicky panning, 
čiže  pohyb kamerou) by mal mať statický začiatok  
a koniec.

• Statív: Ak je to možné, používajte statív. Záber je 
pokojnejší a môžete potom plynule švenkovať či 
nakrúcať panorámu. Dobrá kamera „z ruky“ viac 
vťahuje do deja, ale musí sa to vedieť!

• Svetlo a zvuk: Nakrúcať by ste mali vždy so svetlom 
v chrbte, nie proti slnku. Určite tiež myslite na zvuk. 
Väčšina lacných kamier má mikrofón so širokouh-
lou charakteristikou, čo znamená, že mikrofón za-
berá aj ruchy okolia. To môže napríklad ovplyvniť 
rozhovor nakrúcaný na ulici. Odporúčame preto 
vopred si premyslieť odpovede na otázky, čo, kde, 
kedy a ako chcete nakrúcať, a zábery si pred akciou 
„naostro“ vyskúšať nanečisto.

• Žiadosť o súhlas k nakrúcaniu: Pred začiatkom 
nakrúcania sa nezabudnite spýtať účastníkov, či 
súhlasia s nakrúcaním a nahrávaním záznamov. 

Základné typy záberov

• Veľký celok – zachytáva veľký priestor, ktorý okolo 
seba vidíme. Doslova sníma „veľké šíre lány“. Úči-
nok takéhoto záberu je orientačný a informatívny. 

• Celok – sníma prostredie a v ňom postavy, ktoré sa 
dajú od seba dobre odlišovať. Môže pôsobiť akčne, 
lebo väčšinou zaznamenáva viac snímaných postáv.

• Polocelok – prenáša ťažisko obrazu na človeka, 
snímajú sa maximálne tri osoby. Zameriava sa na 
postavu/postavy v akcii a zvýrazňuje ich. 

• Polodetail – je záber, ktorý spodnou hranicou rá-
muje človeka alebo postavy v páse. Významovo 
oddeľuje pozadie, zosilňuje kontakt s divákom. 
Polodetail rozvíja konflikt, ukazuje vnútorný stav 
snímanej postavy a jej charakter.

• Detail – zachytáva snímanú postavu z bezprostred-
nej blízkosti a úplne ju izoluje od okolitého priesto-
ru. Emocionálne môže detail pôsobiť intímne, sláv-
nostne, pateticky až expresívne. 

Publikum

Videozáznam v digitálnej podobe možno umiestniť 
na internet, kde je dostupný všetkým. Využiť môžete 
všeobecne populárne videoservery, ako je napríklad 
YouTube, či stránky zamerané na občiansku žurna-
listiku. Na YouTube môžete k videu vytvoriť aj titulky 
v ľubovoľnom jazyku. Ak chcete svoje video oriento-
vať na medzinárodné publikum, vezmite do úvahy 
tieto portály:  

http://hub.witness.org

http://satellite.indymedia.org/index.html

http://tv.oneworld.net



31

P
R

E
 Š

T
U

D
E

N
T

O
V

6Fundraising alebo 
získavanie prostriedkov

Pod slovom fundraising rozumieme získavanie fi-
nančných prostriedkov nevyhnutných k realizácii 
projektu. Vzhľadom k charakteru projektu je pravde-
podobné, že nie vždy budete svojich podporovateľov 
žiadať len o finančnú čiastku, ale napríklad aj o spon-
zorské poskytnutie služieb, materiálu, know-how…

Žiadanie o finančný dar alebo protislužbu nie je z psy-
chologického hľadiska rozhodne jednoduchá úloha. 
Predtým, ako sa do nej pustíte, odpovedzte si sami pre 
seba a vypracujte si argumentáciu predovšetkým na 
prvé dva body. 

• Prečo si myslíte, že je vaša téma dôležitá? 

• Čo vás osobne motivuje k tomu riešiť túto tému? 

• A keď to robíte vy, prečo by ste nedokázali presved-
čiť aj niekoho iného?

Kde nájsť zdroje:

• granty a dotácie (mestská časť, obecný úrad, ma-
gistrát, ministerstvá, európske fondy, nadácie a i.),

• sponzorský dar firmy,

• sponzorský dar jednotlivca.

Možností, kde získať peňažné a nepeňažné prostried-
ky, je ďaleko viac ako tieto tri typické zdroje. Zamyslite 
sa nad svojou činnosťou, cieľovou skupinou, poten-
ciálnymi partnermi a spriaznenými dušami. Možno 
vám napadnú nové a inovatívne metódy spolupráce.

Žiadosť o sponzorský dar

Charakter komunikácie s firmami alebo jednotlivcami 
sa prirodzene dosť líši od komunikácie s úradmi. Zatiaľ 
čo pri záujme o grant či dotáciu budete väčšinou po-
vinní vyplniť pevne štruktúrovanú žiadosť, v momen-
te, kedy chcete o podporu požiadať firmu, je štruktúra 
rozhovoru viac-menej vo vašich rukách.

Prečo by to mala robiť moja firma?

Ak chcete o finančnú či inú podporu žiadať firmu, uve-
domte si, že vaším cieľom je vytvoriť win-win situá-
ciu. Čiže takú, kde obidve strany zvíťazia. Sponzoring 
nie je jednostrannou záležitosťou. Vašou podporou 
firma posilňuje svoj dobrý imidž, zlepšuje svoje PR 
a stáva sa pre svojich zákazníkov atraktívnejšou. Nie-
ktoré firmy majú vypracovanú vlastnú stratégiu spo-
ločenskej zodpovednosti (skrátene CSR, z anglického 
corporate social responsibility). Súčasťou takejto stra-
tégie sú väčšinou okruhy tém, ktoré chce daná firma 
podporovať. 

Kapitola

Pri oslovovaní možných darcov majte 
na pamäti základné pravidla fundrai-
singu:

• Len ten, kto je sám presvedčený, 
môže získať pre svoju myšlienku 
ostatných.

• Získavate ľudí, nie peniaze.

• Prvá iniciatíva vychádza väčšinou 
od vás.

TIP • Predstavte stručne svoj projekt, zo-
známte (potenciálneho) darcu s 
jeho cieľom a obsahom. Sformuluj-
te všetko tak, aby vám stačilo ma-
ximálne 5 minút. Pokúste sa darcu 
nadchnúť pre vec.

• Informujte darcu o tom, na čo kon-
krétne by ste jeho dar využili.

• Odpovedzte otvorene na všetky 
jeho otázky.

• Ak nemáte skúsenosti, vyskúšajte 
si rokovanie medzi sebou alebo po-
žiadajte svojho pedagóga, rodiča či 
priateľa o zahranie roly darcu.

• Nezabudnite sa vždy na stretnutie 
objednať.

• Buďte zdravo sebavedomí, ale zá-
roveň zdvorilí, a rešpektujte svojho 
partnera v komunikácii.

TIPY
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Firmu bude okrem toho zaujímať, akým spôsobom 
budete zviditeľňovať jej podporu. Zamyslite sa nad 
týmito možnosťami skôr, ako pôjdete na prvé stretnu-
tie. Zároveň si ujasnite, kde sú vaše vlastné hranice  
a aká forma reklamy je už pre vás neprijateľná. Mali by 
ste tiež vedieť, či existujú firmy, ktorých podpora je pre 
vás neprijateľná kvôli stretu záujmov (podpora ekolo-
gickej iniciatívy od najväčšieho znečisťovateľa v kraji 
a pod.).

Akákoľvek forma materiálnej či finančnej podpory 
by mala byť potvrdená Zmluvou o poskytnutí daru 
(darovacou zmluvou). Vzor darovacej zmluvy nájde-
te online. 

Žiadosť o grant

Grant (dotácia) je suma peňazí, ktorá je vopred pria-
mo určená na konkrétny typ aktivity a vyhlasuje sa 
na ňu výberová grantová výzva. Môžu to byť financie 
z verejných zdrojov (od štátnych či medzinárodných 
úradov a inštitúcií) alebo zo súkromných zdrojov  
(v tomto prípade sú financie spravované nadáciami 
zriadenými pre tento účel). Niekedy poskytujú tzv. 
mikrogranty aj mimovládne organizácie. Pri žiadaní  
o grant je nutné vyplniť grantovú žiadosť.

MALÝ SPRIEVODCA GRANTOVÝM JAZYKOM

• Téma projektu  →  Oblasť, ktorej sa projekt týka (napríklad sociálne vylúčenie). 

• Zámer projektu  →  Čo by ste radi dosiahli vo všeobecnosti, čo by bol pre vás „ideálny stav“.

• Cieľ projektu  →  Čo konkrétne chcete dosiahnuť. 

• Cieľová skupina  →  Skupina ľudí, ktorú váš projekt priamo ovplyvní; primárna cieľová skupina – tí, 
ktorých projekt ovplyvní v prvom rade a priamo; sekundárna cieľová skupina – tí, ktorých projekt 
ovplyvní skôr okrajovo. 

• Obsah projektu  →  Stručné zhrnutie toho, čo chcete v projekte realizovať.

• Aktivity projektu  →  Jednotlivé činnosti, ktoré budete v rámci projektu realizovať. 

• Rozpočet projektu  →  Rozpis finančných príjmov a nákladov, ktoré budú v priebehu projektu použité. 

• Evaluácia (alebo Evalvácia)  →  Zhodnotenie projektu. Môže prebiehať rôznym spôsobom, napríklad 
pomocou dotazníkov, rozhovorom alebo sebahodnotením, tzv. autoevaluáciou (členovia tímu kri-
ticky zhodnotia, čo sa podarilo a čo by bolo potrebné zlepšiť). 

• Indikátory  →  Merateľné ukazovatele úspešnosti projektu. Môžu byť kvantitatívne – čokoľvek, čo 
vznikne v rámci projektu a možno to spočítať, alebo kvalitatívne – čo sa vďaka projektu zmení či 
vznikne. Nezáleží pritom až tak na presnom počte, ale skôr na obsahu alebo hodnote výsledku. 

• Riziká projektu  →  Okolnosti, ktoré môžu projekt ohroziť. 

• Zhrnutie projektu  →  Stručný popis projektu bez rozpisovania jednotlivých aktivít.

• Prílohy projektovej žiadosti  →  Dokumenty, ktoré k žiadosti priložíte, aby ste posilnili jej obsah fakta-
mi. Vždy je potrebné vytvoriť zoznam príloh a jednotlivé prílohy očíslovať.

• Pri komunikácii s donorom aj písaní 
žiadosti buďte pozorní a dbajte na 
detaily – je to vizitka vašej schopnos-
ti realizovať popisovaný projekt.

• Včas si zistite podmienky a dátum 
podania žiadosti.

• Predtým, ako sa do písania pustíte, 
ujasnite si nasledovné:

 Východisko projektu. Aká je sú-
časná situácia v oblasti, v ktorej 
sa chcete angažovať?

 Cieľ projektu. Čo konkrétne 
chcete dosiahnuť a čo je naozaj 
reálne?

 Obsah projektu. Čo musíte uro-
biť pre dosiahnutie cieľa?

• Pri písaní žiadosti buďte čo najkon-
krétnejší a najpresnejší; používajte 
číslovanie a odrážky, aby bol popis 
projektu prehľadnejší.

TIPY



33

P
R

E
 Š

T
U

D
E

N
T

O
V

Crowdfunding

Kolektívne financovanie alebo crowdfunding je rela- 
tívne novou a populárnou možnosťou financovania 
aktivít so spoločenským dosahom. Podstatou crowd-
fundingu je verejná zbierka prebiehajúca na inter-
nete, kde môžu jednotliví darcovia prispievať rôzne 
vysokými čiastkami. Dnes je jednou z najpoužíva- 
nejších crowdfundingových platforiem na Slovensku  
www.startlab.sk.

Pri vyberaní peňazí prostredníctvom crowdfun-
dingovej platformy je nutné rátať s províziou prevádz-
kovateľovi. Dôležitým a podstatným momentom väč-
šiny týchto sietí je systém odmien, ktoré obdarovaný 
poskytne ako protislužbu svojmu darcovi. Veľkou vý-
hodou je, ak môžete svojim darcom ponúknuť odme-
ny, s ktorými vy už nebudete mať žiadne dodatočné 
náklady (napríklad vstup na koncert zdarma). Naopak, 
buďte opatrní, ak vami ponúkané odmeny vyžadujú  
z vašej strany ďalší čas a peniaze.

Crowdfunding niekedy funguje ako hlavná fun-
draisingová aktivita, inokedy je doplnkom k ostat-
ným spôsobom financovania. Uspieť v tejto oblasti 
nie je celkom ľahká úloha. Budete musieť zapojiť svoje 
vlastné sociálne siete, vhodné je aj propagovať vašu 
kampaň prostredníctvom médií. Skrátka, uspieť s ná-
padom v crowdfundingu je vlastne projektom samým 
o sebe.
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Prílohy – pracovné listy  
(projektový manuál)7

Kapitola

Pri realizácii projektu nemusíte nevyhnutne prejsť všetkými krokmi, ktoré sú tu popísané – záleží na konkrétnych 
podmienkach. Ak sa nimi ale budete riadiť, pomôžu vám realizovať váš projekt efektívnejšie a zabrániť možným 
ťažkostiam. 

V tejto sekcii nájdete pracovné listy, do ktorých môžete zapisovať všetko potrebné. Vždy ale myslite na zák-
ladné princípy projektu, ako sú definované ciele, rozdelenie rolí v tíme, dobrá komunikácia, zvládnutie časového 
harmonogramu, dodržanie rozpočtu a záverečné zhodnotenie.
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PRIDEĽOVANIE BODOV

Každý člen tímu má k dispozícii tri body, ktoré prideľuje trom rôznym témam (napríklad čiarkami na tabuli či na 
papieri, hlasovaním do klobúku alebo škatule a pod.). Spočítajte body a vyberte tri až päť tém, ktoré ich získali 
najviac. Zapíšte tieto témy opäť na tabuľu alebo list papiera  
a krátko o nich diskutujte.

Metódu prideľovania bodov ešte raz opakujte s menším počtom tém, ale tentokrát už vyberte jen jednu, víťaznú tému. 

BRAINSTORMING 

Táto metóda má za cieľ zozbierať čo najviac nápadov, o ktorých je potom možné diskutovať, zoraďovať ich  
a vyberať z nich najlepšie. Môžete ju využiť vtedy, keď pracujete v skupine a máte niečo spoločne vymyslieť. 
Pamätajte na niekoľko princípov, ktoré vám uľahčia prácu:

• Dôsledne si zapisujte všetky nápady, ktoré sa objavia – niekedy sa tie navonok najmenej reálne neskôr ukážu 
ako veľmi užitočné.

• Zapisujte si tiež nápady a asociácie, ktoré znejú podobne – neskôr si môžete vybrať najlepšiu formuláciu.

• Nekritizujte nápady iných – ak vieme, že naše nápady sú akceptované, lepšie sa nám premýšľa.

• Ukončite brainstorming najskôr vtedy, keď vám už naozaj nič nenapadá.

HLASOVANIE 

Tento spôsob je najjednoduchší a najrýchlejší – každý má len jeden hlas. Má ale tiež svoje riziká – ak hlasovanie 
prebehne bez predchádzajúcej diskusie a predloženia argumentov k jednotlivým témam, môže sa stať, 
že niektorí zúčastnení budú hlasovať bez rozmýšľania alebo náhodne. Odporúčame preto túto metódu 
skombinovať s inými a použiť ju napríklad ako záverečnú voľbu medzi dvoma témami.

Hlasovať možno rovnako tak verejne, napríklad zdvihnutím ruky alebo zapisovaním čiarok na tabuľu, ako aj 
tajne, vhadzovaním lístkov do klobúku alebo škatule a pod.

RIEKA

Rieka je technika, ktorá je síce časovo náročnejšia, ale umožňuje, aby sa prejavili skutočne všetci. 

• Najskôr začnite s diskusiou o téme vo dvojiciach alebo v trojčlenných skupinách. Prediskutujte všetky skôr 
navrhnuté nápady (v tomto prípade témy) a zoraďte ich podľa toho, v akom poradí ich preferujete.

• Potom spojte vždy dve dvojice či trojice a opäť sa snažte dohodnúť na poradí piatich najzaujímavejších tém.

„Zlievanie prameňov“ opakujte dovtedy, kým sa vytvorí jedna veľká skupina. V tej sa už pokúste zhodnúť na 
dvoch až troch preferovaných témach, ktoré napíšete na tabuľu alebo list papiera. Ďalej môžete pokračovať 
napríklad hlasovaním alebo inou rozhodovacou technikou. 

Na záver o téme znovu diskutujte. Ak ste si istí, že ste vybrali správnu tému, môžete pokračovať v ďalších 
krokoch. Ak sa v skupine stále vyskytujú rôzne názory, je potrebné sa k výberu témy vrátiť a pokúsiť sa nájsť 
zhodu. Ak je preferovaných tém viac, je to iba dobre. V prípade, že sa vám nepodarí uspieť s realizáciou prvej 
vybranej témy, môžete ju kedykoľvek zmeniť a vrátiť sa k niektorej z ďalších v poradí. Môžete sa tiež pokúsiť nájsť 
projekt, ktorý by spojoval dve témy, alebo vytvoriť dva projektové tímy, ktoré sa budú venovať rôznym témam.

PRÍLOHA Č. 1: 

Metódy pre výber témy

A

B

C

D
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Po výbere témy projektu sa zamyslite nad tým, aký konkrétny problém chcete riešiť. Základom je určiť si cieľ, 
ktorý chcete dosiahnuť. Skúste brainstorming – popustite uzdu svojej fantázii a všetky nápady zapíšte do 
tabuľky. Platí zásada, že žiaden nápad nie je zlý. Aj keď sa vám na prvý pohľad zdá bláznivý, môže vás neskôr 
inšpirovať. Spoločne všetky návrhy prediskutujte.

PRÍLOHA Č. 2 A: 

Cieľ a obsah projektu

CIEĽ
(Čo môžeme zmeniť my sami alebo čomu 
môžeme pomôcť?)

CIEĽ A OBSAH PROJEKTU 

Príklad: 
Zlepšiť bezpečnosť na ceste pri našej škole.

OBSAH
(Ako to dosiahneme?)

1. Pripraviť osvetovú kampaň pre verejnosť 
pomocou plagátov a sociálnych sietí.

2.  Happening pri škole – upozorníme na 
nebezpečné úseky.

3.  Dotazník medzi študentmi.
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Z nápadov vyberte (napríklad prideľovaním bodov) maximálne tri návrhy, o ktorých sa do detailov 
porozprávate. Rozhodnite sa pre ten najvhodnejší. Pomôže vám tabuľka, v ktorej si určíte päť najdôležitejších 
kritérií. Každý návrh podľa nich ohodnoťte. 

PRÍLOHA Č. 2 B: 

Cieľ a obsah projektu

Cieľ a obsah 
projektu

Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 3 Kritérium 4 Kritérium 5

HODNOTIACA TABUĽKA

Príklad:
Téma nás 
zaujíma

✓ / x ✓ / x ✓ / x✓ / x ✓ / x

Príklad:
Máme 
informácie

Príklad:
Dokážeme 
informácie 
získať

Príklad:
Nie sú nutné 
žiadne 
financie

Príklad:
Máme 
zázemie, 
priestory 
alebo 
materiál 
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Ďalším krokom v prípravnej fáze je detailné plánovanie obsahu projektu a jeho aktivít. K tomu vám pomôže 
takzvaný diagram rybej kosti (z anglického fishbone diagram) a tabuľka projektového plánu. Ujasnite si, ako 
presne má vyzerať náplň, priebeh a výsledky vášho projektu. Stále majte na pamäti, že to, čo robíte, musí byť 
v súlade s určeným cieľom.

Fishbone diagram – diagram rybej kosti 

Pomocou tohto nástroja si doslova načrtnete kostru problému, ktorý chcete v projekte riešiť. Identifikujete 
jeho príčiny a pozriete sa naň možno z iného uhlu pohľadu, ako by ste čakali. Vytvoríte si tak akúsi 
myšlienkovú mapu a vďaka tomu ľahšie prídete na to, ako k riešeniu problému pristúpiť. Použite opäť metódu 
brainstormingu.

Postup:

1. Pomenujte problém a napíšte ho do obdĺžnika v hlave ryby.

2. Zamyslite sa nad kategóriami/faktormi, ktoré s problémom súvisia a nejako ho ovplyvňujú. Zapíšte ich do 
obdĺžnika smerujúceho k chrbtici ryby.

3. U každej kategórie zvážte, aké možné príčiny môže mať. Zakreslite ich k vedľajším šípkam pri jednotlivých 
kostiach.

4. Teraz máte rybu hotovú. Pozrite sa na ňu, hľadajte vzájomné súvislosti a analyzujte zdroje problému.

5. Zamyslite sa nad stratégiou jeho riešenia a prejdite k tabuľke Projektový plán.

PRÍLOHA Č. 3 A: 

Projektový plán

Pri ceste 
nie je radar

Málo 
policajných 
hliadok

 Nebezpečný 
priechod pre 
chodcov pred 
školou

Neuvedomujú 
si, že idú okolo 
školy

Študenti sa 
ponáhľajú do školy

Chýba semafor

Značka je 
poškodená

Okolo školy 
vedie hlavná 
cesta

Farba zebry je 
vyblednutá

Málo  
cyklotrás 
v meste

Šoféri 
prekračujú 
rýchlosť

Prechádza 
príliš veľa áut

Chodci sú 
nepozorní

Priechod je  
zle viditeľný
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PRÍLOHA Č. 3 A: 

Projektový plán
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PRÍLOHA Č. 3 B: 

Projektový plán

Do jednotlivých políčok slovne popíšte, ako bude váš projekt vyzerať. Vymenujte, aké aktivity chcete realizovať, 
aby ste dosiahli svoj cieľ. 

OtázkaČasť projektu

Rozdelenie rolí v tíme

Čo chceme dosiahnuť?

Aké zmeny by mali nastať?

Čo budeme robiť?

(Popíšte zhruba svoju činnosť.)

Z čoho sa presne bude projekt skladať?

(Rozpíšte aktivity jednu po druhej  
a v časovom slede.)

Celková doba realizácie od – do.

Rozhodnite, či má váš projekt miestny, 
národný či globálny charakter, 
lokalizujte ho.

Kto sa ho zúčastní?

Komu je projekt určený?

(Spíšte, ktoré skupiny obyvateľov 
chcete ovplyvniť.)

Koľko a na čo budete potrebovať 
peniaze? 

Kde nájdeme peniaze na projekt? 

Čo budeme hodnotiť?

Definujte si aspoň niektoré merateľné 
(kvantitatívne) indikátory = viditeľné 
výsledky vašej práce, ktoré možno  
spočítať.

Cieľ projektu

Obsah projektu

Aktivity projektu

Časový plán

Miesto realizácie

Cieľová skupina

Financovanie 
projektu

Spôsob 
hodnotenia

Odpoveď



41

P
R

A
C

O
V

N
Ý

 L
IS

T

Pred realizáciou projektu je vhodné zhodnotiť si ho pomocou SWOT analýzy. Posudzujte silné a slabé stránky 
projektu, čo najobjektívnejšie sa venujte prípadným problémom, príležitostiam a rizikám. 

Doplňte tabuľku. V prípade slabých stránok a hrozieb si určte úlohy, ktoré môžu zabezpečiť ich zníženie. 
Naopak, využite svoje silné stránky a príležitosti.

PRÍLOHA Č. 4: 

SWOT analýza

Silné stránky

V
on

ka
jš

ie
 p

ro
st

re
d

ie
V

n
ú

to
rn

é 
pr

os
tr

ed
ie

Hrozby

SWOT analýza

Príklad: 
Okolie školy je vhodné pre cyklistiku. 
Vedenie školy projekt podporuje. Veľa 
študentov jazdí do školy na bicykli.

Príklad: 
Odpor verejnosti a časti rodičov. 

Príklad: 
Nemáme skúsenosti v komunikácii 
s políciou a zastupiteľstvom. Nebude to 
pre všetkých, nie všetci majú bicykel.

Príklad: 
Európsky deň bez áut – 22. septembra. 
Možnosti sponzorského daru od 
jedného z rodičov. 

Slabé stránky

Príležitosti
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Každý člen tímu je dôležitý a každý by mal mať rolu, v ktorej sa cíti dobre. Ak nebude tím úplný už na začiatku, 
nevadí – môžete ho v priebehu projektu rozšíriť o nových členov. Jeden člen tímu môže mať niekoľko rolí (dajte 
však pozor na ich vyváženosť).

Vhodné vlastnostiPracovné pozície

Rozdelenie rolí v tíme

Prirodzená autorita, spoľahlivosť, 
nadhľad, schopnosť riešiť krízové 
situácie, schopnosť kontrolovať 
a hodnotiť prácu druhých, 
dôveryhodnosť

Dôslednosť, svedomitosť, 
vytrvalosť, spoľahlivosť

Extrovert, schopnosť vystupovať 
na verejnosti, dobrá znalosť 
jazyka slovom aj písmom, 
schopnosť komunikovať 
s úradmi, firmami

Komunikatívnosť, schopnosť 
rokovať s inštitúciami, schopnosť 
dobre argumentovať a vysvetľo-
vať, sympatickosť a presvedčivosť

Spoľahlivosť, dôslednosť, 
vzťah k číslam, vyrovnanosť 
a precíznosť

Orientácia v technológiách, 
schopnosť komunikovať, 
praktickosť

Vedúci tímu

Tajomník

Hovorca

Koordinátor 
fundraisingu

Finančník

Produkčný

Ďalšie roly vo 
vašom tíme:

Koordinuje a vedie 
tím, riadi činnosti, 
rozhoduje.

Zhromažďuje materiály, 
eviduje, zaznamenáva, 
pomáha vedúcemu.

Komunikuje s okolím 
a verejnosťou, vydáva 
tlačové správy, informu-
je verejnosť o priebehu 
a výsledkoch projektu.

Organizuje, plánuje a 
uskutočňuje fundraising 
(činnosti, ktoré vedú 
k získavaniu financií na 
projekt), rokuje s donor-
mi a sponzormi.

Plánuje rozpočet, vedie 
účtovníctvo, pripravuje 
záverečnú finančnú 
správu.

Má na starosti výrobu 
rôznych materiálov, tech-
nický chod akcie, koordi-
nuje prípravu webových 
stránok a pod.

Popis činnosti Konkrétna osoba

PRÍLOHA Č. 5: 

Zostavenie tímu
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Bez rozpočtu sa žiaden projekt nezaobíde. Snažte sa vyjednať čo najviac služieb a materiálu zdarma alebo so 
zľavou. Je dobré využiť kontakty, ktoré máte vy, vaši rodičia alebo vyučujúci. Využite sponzorské dary, či už vo 
forme služieb, alebo materiálu. 

PRÍLOHA Č. 6: 

Rozpočet

Materiálové náklady
Prevádzka projektu (papiere, tonery, publikácie atď.), materiál na vyhotovenie výrobkov a pod.

Celkom

Celkom

Celkom

Celkom

Celkom

Nemateriálové náklady 
Cestovné, prenájom priestorov

Náklady na externé služby
Tlač v kopírovacom centre, poradenské služby

Náklady na prevádzkové služby 
Poplatky za telefón, internet, poštovné

Osobné náklady
Dohody o vykonaní práce, autorské honoráre

Dary  
Granty  
Príjmy z vlastnej činnosti

Náklady celkom 

Príjmy celkom 

Príklad rozpočtovej tabuľky
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Ak budete žiadať firmy, jednotlivcov alebo verejnosť o finančnú či inú podporu, zostavte si najskôr zoznam 
možných darcov. Zaznamenajte si, čo od nich žiadate, kontaktné údaje,  spôsob oslovenia a výsledky rokovania.

PRÍLOHA Č. 7: 

Plán fundraisingu

Kto Čo 
žiadame

Koľko 
žiadame

Prečo  
žiadame

Zodpo-
vedný/á

Kontakt Dátumy 
oslovení

Výsledok Poznámky

Tabuľka darcov

Tlačiareň  
XY

Tlač 
letákov

služby v 
hodnote 
200 EUR

Podporujú 
aktivity 
školy

Eva R. Peter 
Kováč, 
tlaciaren 
XY@
tlaciaren. sk, 
0903/  
333 444

E-mailom, 
5. 1. 2015

áno, tlač v 
hodnote 
150 EUR 

podklady 
pre tlač 
dodať do  
11. 2. 2017
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Pre úspešnú realizáciu projektu je kľúčové priebežne sledovať, či plníte to, čo ste si naplánovali. Pravidelne si 
zaznamenávajte do tabuľky, čo už máte hotové. Budete tak mať prehľad o tom, čo už ste urobili a čo vás ešte len 
čaká. Vďaka tomu môžete včas odhaliť zásadné problémy a vyvarovať sa ich. 

PRÍLOHA Č. 8: 

Kontrola prípravných prác

Úloha Čo máme robiť? Výsledok

Kontrola prípravných prác

Diskusia o téme

Voľba témy

Definovanie cieľa

Určenie cieľovej skupiny

Určenie miesta projektu

Určenie obsahu projektu

Vytvorenie názvu projektu

Vytvorenie kritérií hodnotenia – 
tzv. ukazovateľov

Rozdelenie rolí a stanovenie úloh

Definovanie jednotlivých 
aktivít projektu a vytvorenie 
harmonogramu

Zostavenie finančného plánu

Plánovanie a príprava propagácie

Spoločne diskutovať o témach,  
na ktoré je možné sa zamerať

Určiť témy, ktoré vás zaujímajú 
a z nich potom vybrať jednu, 
ktorej sa budete venovať

Určiť si realistický cieľ, ktorý 
chcete dosiahnuť

Rozhodnúť sa, na koho chcete 
svojím projektom pôsobiť

Určiť, kde budete svoj projekt 
realizovať

Vymyslieť stručný návrh, čo 
chcete v projekte realizovať

Dohodnúť sa, ako chcete, aby sa 
projekt nazýval

Určiť, podľa čoho zistíte, či bol váš 
projekt úspešný alebo nie

Rozdeliť si v tíme jednotlivé úlohy 
a roly

Dôkladnejšie určiť, čo presne 
a kedy budete v priebehu 
projektu robiť 

Odhadnúť a spísať, koľko bude 
projekt stáť (ak bude niečo stáť)

Premyslieť a naplánovať, ako a 
akými prostriedkami dať o svojej 
činnosti vedieť
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Vypracujte, v súlade so svojím plánom, harmonogram všetkých činností a aktivít. Určte vždy zodpovednú 
osobu, ktorú zapíšete do jednotlivých políčok. Dodržujte naplánované termíny a vždy sa navzájom informujte  
o postupe vašich prác.

PRÍLOHA Č. 9: 

Harmonogram

Činnosti

Pracovný harmonogram

1. týždeň

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

5. týždeň

6. týždeň

7. týždeň

8. týždeň

9. týždeň

10. týždeň

11. týždeň

12. týždeň

13. týždeň

14. týždeň

15. týždeň

16. týždeň

17. týždeň

18. týždeň

19. týždeň

20. týždeň

21. týždeň

22. týždeň

23. týždeň

24. týždeň
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Plánovanie propagácie
Zamyslite sa nad tým, komu je váš projekt určený, koho by mohol zaujímať a koho teda osloviť. Využite niekoľko 
druhov propagačných kanálov, na každú cieľovú skupinu funguje niečo iné. Propagačné prostriedky je preto 
vhodné kombinovať.

PRÍLOHA Č. 10: 

Mediálny plán

Cieľová skupina Čo máme robiť?

Aké zvoliť prostriedky?

Spolužiaci, kamaráti

Rodičia a priatelia školy

Obyvatelia vášho mesta a širšia verejnosť

Nástenka, školské noviny a rozhlas, letáky a 
plagáty, webové stránky školy, sociálne siete 
(udalosť na Facebooku)

Webové stránky školy, letáky odovzdané 
študentmi rodičom, školské noviny, triedne 
schôdzky a stretnutia združenia priateľov školy

Plagáty, letáky, miestna tlač, miestna TV a rozhlas, 
webové stránky, voľné výklady, sociálne siete
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Osobné hodnotenie Doplň vetu:

Hodnotiaca tabuľka

Pracoval/a som na…

Podarilo sa mi...

Mal/a som problém…

Navrhol/la som…

Zlepšil/a by som...

Na konci projektu si vyhodnoťte, ako sa vám práca podarila. Najskôr začnite každý sám za seba a vyplňte 
hodnotiacu tabuľku zo svojho osobného pohľadu. Spoločne sa potom zamyslite, ako sa vám podarilo naplniť 
stanovené ciele. 

PRÍLOHA Č. 11: 

Sebahodnotenie
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8Pre inšpiráciu –
ďalšie námety na tímové projekty

Kapitola

Ak hľadáte námety pre určitý typ projektu, skúste sa inšpirovať našimi návrhmi. Nezabudnite však, že najlepšie 
nápady sa skrývajú predovšetkým vo vašom okolí – stačí preskúmať, čo miestni vnímajú ako aktuálne témy,  
a aké sa okolo vás otvárajú možnosti.

Názov Cieľ Opis

Zaujímavosti  
z miestnej histórie

Bezpečnejšie 
do školy

Byť kamarátmi  
a súčasne 
podporiť

 
Cesta z geta

Čo trápi školu

Posilniť komunitné väzby, 
zvýšiť povedomie spolužiakov 
a verejnosti o miestnej histórii.

Zvýšiť bezpečnosť pohybu detí 
a dospelých na ulici/ceste.

Zlepšiť životnú úroveň  
znevýhodnených ľudí 
vo svojom okolí.

Pomôcť deťom zo sociálne 
vylúčených komunít dostať sa 
von z geta.

Posilniť komunitné väzby, zapojiť 
sa do riešenia aktuálnych tém, 
ktoré školu trápia.

Zistiť v miestnych kronikách, na internete a pod., 
kde sa nachádzajú historicky zaujímavé miesta 
v okolí; pripraviť pre mladších spolužiakov a/
alebo verejnosť náučnú hru (formou kvízu, 
akčných úloh a pod.).

Zistiť, kde sú v okolí školy najnebezpečnejšie 
miesta pre deti a dospelých v súvislosti 
s pohybom na ulici či cestách, a pokúsiť sa 
dosiahnuť na miestnom zastupiteľstve zmenu 
(nový priechod pre chodcov, retardéry, 
cyklocestičku a pod.).

Dlhodobejšie pomáhať konkrétnemu 
jednotlivcovi (zdravotne znevýhodnenému 
či staršiemu človeku; dieťaťu z rodiny, 
ktorá mu neumožňuje dostatočný rozvoj; 
novoprisťahovanému cudzincovi, ktorý má 
problém s jazykom a/alebo integráciou a pod.); 
tímovo naplánovať spoločné aktivity. 

Kontaktovať nízkoprahový klub alebo 
miestnych terénnych pracovníkov  
a v spolupráci s nimi pripraviť sériu aktivít pre 
deti zo sociálne vylúčeného prostredia. Výlet 
do zoologickej záhrady, blízkeho skanzenu, na 
ekologickú farmu alebo napríklad aj do lesa 
môže pre nich znamenať prvý podobný zážitok, 
na ktorý budú ešte dlho spomínať. Práve ten 
sa pre nich môže stať veľkou motiváciou a 
posilnením pri ich komplikovanej ceste z kruhu 
sociálneho vylúčenia.

Usporiadať na škole anketový či dotazníkový 
prieskum a zistiť tak, čo vnímajú študenti ako 
aktuálny problém. Následne usporiadať na túto 
tému v spolupráci s vedením školy verejnú 
debatu, prípadne zaviesť tradíciu pravidelných 
školských debát.



50

P
R

E
 ŠT

U
D

E
N

T
O

V

Názov Cieľ Opis

Čo riešia miestni 
obyvatelia?

Dve hodiny 
týždenne

Fotografická súťaž

Ekologická stopa 
našej školy

Guerillová akcia

Happening

Hry bez hraníc

Chceme mať 
okolo seba čisto

Posilniť komunitné väzby, 
iniciovať zmeny s ohľadom  
na konkrétnu problematiku.

Pomôcť integrácii detí s rôznymi 
druhmi znevýhodnení.

Upozorniť na konkrétnu 
spoločenskú tému, spoločne 
analyzovať jej príčiny a dôsledky.

Zvýšiť povedomie spolužiakov 
o environmentálnych témach, 
aktívne prispieť k snahe spomaliť 
zmenu klímy.

Upozorniť verejnosť na konkrétnu 
problematiku.

Upozorniť verejnosť na konkrétnu 
problematiku.

Pomôcť integrácii detí s rôznymi 
druhmi znevýhodnenia.

Prispieť konkrétnym projektom 
k zlepšeniu životného prostredia 
v blízkom okolí.

Pomocou dotazníkov zistiť, aké témy sú pre 
miestnych obyvateľov horúce; iniciovať verejnú 
debatu so zástupcami mesta/obce na tieto témy.

Zistiť, kto má na vašej či blízkej škole problémy 
s učením a stál by o podporu (môžu to byť deti 
zo sociálne vylúčených lokalít, s poruchami 
učenia či  iným materským jazykom). Následne 
začať pomáhať formou doučovania v spolupráci 
s ich vyučujúcimi a rodinou. Projekt môže 
byť dlhodobejší, ale i krátkodobejší. Dajú sa 
vymyslieť rôzne spestrenia a verzie (napríklad 
zorganizovať spoločné športové alebo kultúrne 
podujatie pre všetky doučované deti aj ich 
tútorov a pod.).

Zorganizovať fotosúťaž na témy súvisiace 
s globálnymi či miestnymi problémami, 
zakončenú vernisážou, odovzdaním cien 
a výstavou v priestoroch školy; podujatie možno 
spojiť s diskusiou na túto tému.

Spočítať, aká je ekologická stopa (ecological 
footprint) školy; vymyslieť a zrealizovať čo 
najviac aktivít, ktoré globálnu ekologickú stopu 
zmenšia.

Zrealizovať guerillovú akciu, ktorá zaujímavou 
a vtipnou formou upozorní na konkrétnu 
tému (napríklad tému homosexuality a queer, 
ľudských práv, domáceho násilia a pod.). 
Podujatie môže mať rôznu formu – viac  
v kapitole Konkrétne akcie. 

Usporiadať happening, ktorým sa zaujímavou 
a vtipnou formou upozorní na konkrétnu tému 
(napríklad LGBT, ľudských práv, domáceho 
násilia a pod.). Happening môže mať rôznu 
formu – viac v kapitole Konkrétne akcie.

Zorganizovať deň plný súťaží a „zvláštnych 
športov“ (napríklad hádzanie gulí z bahna, súboj 
tímov obalených zvyškovými kusmi molitanu 
a pod.) s konkrétnou tematikou pre detský 
domov, deti z nízkoprahového klubu, zo sociálne 
vylúčenej lokality a pod. U väčšiny tém môžu 
byť súťaže čiastočne náučné.

Nájsť v okolí nejaké miesto, kde sa nelegálne 
kumuluje odpad, napríklad nelegálnu skládku, 
znečistený vodný tok a pod. Následne sa pokúsiť 
situáciu zlepšiť – upratovacou akciou, rokovaním 
na zastupiteľstve o odstránení nelegálnej 
skládky, informačnou kampaňou pre miestnych 
obyvateľov a/alebo návštevníkov a pod. 
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Názov Cieľ Opis

Je ťa večer vidno?

Jeden deň v …

Klubová noc

Mesto 
z perspektívy 
vozíka

Mať sa kde hrať

Namaľovať krajší 
svet

Na skok do inej 
kultúry

Náučný chodník

Zvýšiť bezpečnosť pohybu detí i 
dospelých po ulici/ceste v okolí.

Pomôcť spoznávaniu kultúr 
a integrácii cudzincov žijúcich na 
Slovensku.

Upozorniť na konkrétnu 
spoločenskú tému.

Zlepšiť možnosti cestovania ľudí 
s pohybovým znevýhodnením.

Posilniť komunitné vzťahy 
a možnosti športového vyžitia 
detí a rodičov.

Výzdobou skrášliť životné 
prostredie v konkrétnych 
zariadeniach, finančne podporiť 
konkrétny projekt či mimovládnu 
organizáciu.

Spoznávať kultúry a pomôcť 
integrácii cudzincov žijúcich na 
Slovensku.

Zvýšiť povedomie verejnosti 
o zaujímavých miestach 
v okolí (z hľadiska umeleckého, 
historického a pod.).

Uskutočniť experiment, ktorým (najlepšie 
fotograficky alebo videom) zdokumentujete, 
ako je za súmraku vidno korčuliara, cyklistu 
alebo chodca, ak sa pohybuje na miestach, kde 
hrozí stret s motoristami či cyklistami. Následne 
pripraviť informačnú kampaň pre spolužiakov  
a/alebo verejnosť.

Zorganizovať tematický deň/večer na tému 
konkrétnej krajiny/kultúry s ochutnávkou 
tradičného jedla, projekciou filmov, diskotékou 
len s hudbou z daného regiónu a pod.

Zorganizovať klubovú hudobnú noc s konkrétnou, 
napríklad ľudskoprávnou tematikou a na podujatí 
predstaviť možnosti, ako konkrétne pomôcť. 
Možno zapojiť známe osobnosti a zaktivizovať 
miestnych mladých ľudí, ktorým chýbajú 
pozitívne vzory a správny impulz.

V spolupráci s ľuďmi s telesným postihnutím 
vytvoriť mapu mesta či jeho časti s dôrazom 
na miesta, ktoré sú na invalidnom vozíku (ale 
napríklad aj pre rodičov s kočíkom) ťažko 
prekonateľné; mapu odovzdať zástupcom 
miestneho úradu s návrhmi niektorých zmien, 
akciu medializovať.

Zistiť, či majú deti z okolia možnosť ísť niekam za 
športom a hrami. Ak sú v tomto ohľade nejaké 
nedostatky, pokúsiť sa ich vlastnými silami 
napraviť, napríklad uprataním či opravou ihriska. 

V rámci hodín výtvarnej výchovy vytvoriť 
výzdobu miestnej nemocnice, domova pre 
seniorov, utečeneckého tábora a pod. Vyrobiť 
drobnosti, ktoré možno predať na benefičnom 
trhu (napríklad pred Vianocami), finančný 
výťažok venovať na konkrétny projekt či 
mimovládnej organizácii a pod.

Vytvoriť pre celý tím súbor úloh na zoznámenie 
sa s inými kultúrami podľa svojho výberu; 
priebeh zaznamenávať a potom zostaviť 
spoločnú výstavu v škole, napísať článok do 
miestneho periodika a pod. Medzi úlohami 
môže byť napríklad uvarenie jedla z tradičnej 
kuchyne danej kultúry, strávenie spoločného 
večera v rodine cudzincov, zmapovanie 
rodinnej histórie formou interview s jej 
najstarším členom a pod.

Vytvoriť vlastné informačné panely pre náučný 
chodník v okolí.
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Názov Cieľ Opis

Normálny deň

Obnovenie 
miestnej tradície

Pamätné miesto

Päsť na predsudky

Putovné divadlo

Psie prechádzky

Swap Shop

Školský časopis/
web pre 
študentov

Školský 
parlament

Pomôcť odstraňovať nerovnosti 
medzi mužmi a ženami.

Posilniť komunitné väzby, 
zvýšiť povedomie spolužiakov 
a verejnosti o miestnej histórii.

Posilniť komunitné väzby, 
zvýšiť povedomie spolužiakov 
a verejnosti o miestnej histórii.

Pomôcť odstraňovaniu 
predsudkov.

Zvýšiť povedomie o ľudských 
právach, spestriť program 
obyvateľom rôznych zariadení. 

Zlepšiť životnú úroveň zvierat 
žijúcich v útulku.

Aktívne pôsobiť proti trendu 
nadmernej spotreby.

Posilniť komunitné väzby v rámci 
školy, upozorňovať na aktuálne 
témy týkajúce sa školského 
života; ďalej podľa zamerania 
časopisu.

Posilniť komunitné väzby, 
dlhodobo sa zasadzovať 
za riešenie aktuálnych tém, 
ktorým sa škola venuje.

Zistiť, ako vyzerá priemerný deň každého 
z rodičov jednotlivých členov tímu, spoločne 
potom vytvoriť mapy činností (koľko času 
venujú mamy a otcovia práci, domácnosti, 
koníčkom a pod.); to isté je možné urobiť i pre 
rôzne generácie. Diskutovať o rozdielnych 
pracovných podmienkach či povinnostiach, 
ktoré ženy a muži majú.

Vypátrať zaujímavú tradíciu v okolí a pokúsiť 
sa ju obnoviť (napríklad otváranie studní, 
fašiangový sprievod, púť a pod.).

Zistiť, či je v okolí zaujímavé miesto, ku ktorému 
sa viaže určitý príbeh, a vytvoriť výtvarne 
spracovaný pamätník a/alebo plaketu, prípadne 
iniciovať ich vznik.

Vytvoriť kvízovú hru, prekvapivú výstavu 
na námestí a pod., pomocou ktorej budú 
diváci či účastníci konfrontovaní so svojimi 
predsudkami. Môžu mať napríklad za úlohu 
hádať, ktorá z celebrít predstavená formou 
medailónikov je pôvodom imigrant, má 
menšinovú sexuálnu orientáciu a pod.

Zostaviť divadelný alebo hudobný súbor  
a naštudovať  krátke predstavenie s tematikou 
ľudských práv; zorganizovať turné po rôznych 
zariadeniach v okolí (v domovoch pre seniorov, 
detských domovoch a pod.).

Dohodnúť sa na aktivite, v rámci ktorej sa budú 
jednotliví členovia tímu striedať vo venčení 
psov z miestneho útulku, prípadne pomáhať 
venčiť psy ľuďom, čo to z rôznych dôvodov 
(choroba, staroba) nezvládajú tak, ako by chceli.

Zorganizovať v škole alebo na inom mieste 
výmennú burzu oblečenia – namiesto 
nakupovania nových vecí si účastníci môžu 
obohatiť šatník ekologickým spôsobom  
(a zdarma); spojte akciu napríklad s inštaláciou 
informačného panelu s ekologickou tematikou, 
projekciou tematických spotov a pod.

Viesť čisto študentský školský časopis, prípadne 
vytvoriť a aktívne udržiavať webovú stránku  
pre študentov školy.

Iniciovať vznik školského parlamentu s cieľom 
lepšej komunikácie študentov s vedením školy.
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Názov Cieľ Opis

Vŕba na školskej 
chodbe

Preteky 
s predsudkami

Pomôcť deťom a mladým riešiť 
svoje ťažkosti s odborníkmi.

Pomôcť prekonávať konkrétne 
predsudky.

V spolupráci s pedagogickým poradcom 
vytvoriť na školskej chodbe inštaláciu vo forme 
výtvarne spracovaného stromu – vŕby s otvorom 
a schránkou, do ktorej budú môcť žiaci/študenti 
školy vhadzovať anonymné či podpísané listy  
o tom, čo ich trápi, alebo čo by chceli zmeniť.  
Budú tak môcť požiadať o odbornú pomoc 
s riešením svojich problémov, ale aj osloviť 
vedenie školy so žiadosťou o zmenu.

Vytvoriť trasu pretekov so zastávkami, na 
ktorých budú na účastníkov čakať rôzne úlohy 
(kvízy, happeningy a pod.). Ich cieľom bude 
narušiť tradičné predsudky a xenofóbne postoje.
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Spolupráca s mimovládnymi 
neziskovými organizáciami9

Kapitola

Mimovládne neziskové organizácie (MNO, po anglicky 
non-governmental organisations – NGOs) dopĺňajú vo 
viacerých odvetviach činnosť vládnych organizácií, 
prípadne pracujú v oblastiach, kde štát nepôsobí. Veľ-
mi často ide o verejno-prospešnú činnosťou. MNO sú 
vytvorené súkromnými osobami alebo organizáciami 
(nie štátom) a štát nemá vplyv na ich vedenie ani ak-
tivity. Ich činnosť je nezárobková (to znamená, že ne-
vytvárajú zisk). Môžu to byť občianske združenia (OZ), 
nadácie alebo neziskové organizácie (n. o.). 

Môžete sa na ne obrátiť:

• so žiadosťou o radu,

• kvôli konzultácii cieľov svojho projektu,

• s ponukou spolupráce.

Aj na Slovensku funguje veľké množstvo menších 
či väčších mimovládnych neziskových organizácií. Na 
stránke www.ives.sk/registre nájdete oficiálny register 
mimovládnych organizácií. Odporúčame pozrieť si aj 
stránky obce, mesta či VÚC, kde môžete nájsť ďalšie 
užitočné odkazy.

Kontakty na domovy seniorov, detské domovy, 
domy na pol cesty a ďalšie zariadenia nájdete naprí-
klad v zozname na miestnom, obecnom či mestskom 
úrade.

Názov Oblasť aktivít Webstránky

Centrum 
environmentálnej a 
etickej výchovy Živica 
(CEEV Živica)

Centrum pre výskum 
etnicity a kultúry (CVEK)

Cyklokoalícia 

Človek v ohrození

Divé maky

Vzdelávacie programy zamerané na environmentálnu 
a globálnu výchovu, ekoporadenstvo a lokálna mena 
Živec. Zriaďovateľ komunitnej-environmentálnej školy 
a Vzdelávacieho strediska Zaježová. 

Výskumné, analytické a vzdelávacie aktivity, ktoré  
sú zamerané predovšetkým na etnické, jazykové  
a náboženské menšiny. 

Rozvoj mestskej cyklistiky, rozširovanie povedomia  
o mestskej cyklistike, návrhy riešení cyklotrás  
a otváranie tejto témy na politickej úrovni.

Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca, podpora 
ľudských práv, do ktorej patrí Medzinárodný festival 
dokumentárnych filmov Jeden svet, globálne vzdelá-
vanie a programy sociálnej integrácie.
   
Individuálna starostlivosť a podpora rómskych detí 
zo sociálne slabých rodín s výnimočným talentom  
a motiváciou niečo v živote dosiahnuť. 

www.zivica.sk

www.cvek.sk

www.cyklokoalicia.sk

www.clovekvohrozeni.sk

www.divemaky.sk

Príklady slovenských mimovládnych organizácii 
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Názov Oblasť aktivít Webstránky

Dobrý anjel

EduRoma

ETP Slovensko

Iniciatíva Inakosť

Liga za ľudské práva

Mladiinfo Slovensko 

MVRO – Platforma 
mimovládnych 
rozvojových organizácií.

Nadácia Milana Šimečku

Nízkoprahové kluby pre 
deti a mládež (Združenie 
STORM, Kaspian, Mládež 
ulice a iné)

Organizácia 
muskulárnych 
dystrofikov v SR

Pomoc rodinám s deťmi, kde jeden z rodičov alebo 
dieťa trpí na rakovinu alebo inú zákernú chorobu a 
kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

Alternatívne riešenia vo vzdelávaní rómskych detí 
pre školy a školské inštitúcie. Podnecuje zmenu ste-
reotypného obrazu o Rómoch vo verejnom priestore. 
Cieľom je prispievať k tvorbe inkluzívnej spoločnosti 
na Slovensku.

Komplexné sociálne služby zacielené najmä na róm-
sku komunitu a projekty svojpomocnej výstavby 
nízkonákladových rodinných domov pre marginali-
zované skupiny. Práca s utečencami v Humennom.

Ochrana ľudských práv a základných slobôd gejov, 
lesieb, bisexuálnych a transrodových občanov a ich 
zastupovanie pred orgánmi štátnej správy. Cieľom 
je poukazovať na diskrimináciu týchto menšín v 
spoločnosti a snažiť sa o jej odstránenie.

Pomoc cudzincom a utečencom na Slovensku po-
skytovaním právnej pomoci a advokačná činnosti v 
oblasti migračnej a azylovej politiky. Realizuje dopln-
kové aktivity s cieľom pomôcť cudzincom začleniť sa 
do slovenskej spoločnosti.

Informovanie o vzdelávacích príležitostiach pre mla-
dých ľudí, vysielanie slovenských dobrovoľníkov do 
zahraničia a na medzinárodné výmeny a tréningy.

Strešná organizácia mimovládnych organizácií na 
Slovensku, ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej 
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Vzdelávacie aktivity smerujúce k rozvoju demok-
racie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti. 
Organizuje Fjúžn Festival - festival nových menšín.

Poskytujú otvorený a bezpečný priestor na trávenie 
voľného času pre deti a mladých ľudí, ktorí sa nachá-
dzajú v ťažkej životnej situácii alebo sa jednoducho 
líšia od väčšiny svojich rovesníkov. Neformálne voľ-
nočasové programy spojené so sociálnymi službami.

Združovanie deti, dospelých a ich rodiny so svalovou 
dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami. 
Cieľom je presadzovať práva a potreby osôb s týmto 
ochorením v oblastiach ako vzdelávanie, zamestna-
nie, zdravotná starostlivosti a iné.  

www.dobryanjel.sk

www.eduroma.sk

www.etp.sk

www.inakost.sk

www.hrl.sk

www.mladiinfo.sk

www.mvro.sk

www.nadaciamilanasimecku.sk

www.zdruzeniestorm.sk 
www.kaspian.sk 
wwww.mladezulice.sk

www.omdvsr.sk

Príklady slovenských mimovládnych organizácii 
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Názov Oblasť aktivít Webstránky

Proti prúdu

Plamienok 

Platforma 
dobrovoľníckych centier 
a organizácií

Rada mládeže Slovenska 

Sloboda Zvierat

Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom 
(SPOSA)

Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov 
Úsmev ako dar

UNICEF Slovensko

Zelená hliadka

Pomoc ľuďom bez domova integrovať sa do  
spoločnosti, snaha pozitívne vplývať na postoje 
verejnosti voči ľuďom bez domova a práca  
v oblasti prevencie bezdomovectva. Vydáva  
pouličný časopis Nota bene.

Starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti prostred- 
níctvom lekárov, zdravotných sestier, sociálnych  
pracovníkov a psychológov. Zastrešuje poradenské  
a vzdelávacie centrum. 

Združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie  
pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku. Jej  
hlavným cieľom je podporovať vytváranie  
priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva.

Združuje 22 mimovládnych organizácií, ktoré sa  
venujú deťom a mládeži. Zastupuje ich záujmy 
najmä v komunikácii so štátnou a verejnou správou. 
Udeľuje cenu MOST.

Ochrana zvierat, útulky pre opustené zvieratá,  
kampane na zvyšovanie povedomia, výchovno- 
vzdelávacie centrum. 

Zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých  
postihnutých autistickým syndrómom. 

Podpora detí v detských domovoch, práca s ohroze-
nou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhrad-
ných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode 
z detského domova. 

Pomoc deťom s cieľom prispievať k tomu, aby mohli 
najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli 
zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej 
vode, základné vzdelanie a ochranu pred násilím.

Občianska iniciatíva bojujúca proti odpadu, sklád-
kam a vizuálnemu smogu v meste Bratislava.

www.notabene.sk

www.plamienok.sk

www.dobrovolnickecentra.sk

www.mladez.sk

www.slobodazvierat.sk

www.sposa.sk

www.usmev.sk

www.unicef.sk

www.zelenahliadka.sk

Príklady slovenských mimovládnych organizácii 
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Názov Oblasť aktivít Webstránky

ADRA (Adventist 
Development  
and Relief Agency)

Amnesty International

Deeep

Greenpeace

Human Rights Watch

ICRC  
(International Commitee 
of the Red Cross)

IOM – International 
Organisation 
for Migration 
(Medzinárodná 
organizácia  
pre migráciu)

Médecins sans frontières 
(Lekári bez hraníc)

OXFAM International

Reporters sans frontières 
(Reportéri bez hraníc)

Transparency 
International

WITNESS

Humanitárna organizácia; existuje aj slovenská 
pobočka.

Ľudské práva; existuje aj slovenská pobočka.

Platforma európskych rozvojových organizácií.

Environmentálna organizácia s témami ako klima-
tická zmena, deforestácia, nadmerný rybolov, GMO, 
nukleárna energia; existuje aj slovenská pobočka.

Advokácia a presadzovanie ľudských práv.

Medzinárodný Červený kríž; pomoc a ochrana 
obetiam vojnových konfliktov. Existuje aj slovenský 
Červený kríž.

Pomoc migrantom; existuje aj slovenská pobočka.

Organizácia nezávislých lekárov; existuje aj česká, 
nie však slovenská pobočka.

Ľudské práva a boj proti chudobe vo svete.

Organizácia nezávislých žurnalistov, podpora  
nezávislej žurnalistiky.

Mapovanie stavu korupcie a aktívne prispievanie  
k jej obmedzovaniu; existuje aj slovenská pobočka.

Informovanie o porušovaní ľudských práv pomocou 
audiovizuálnych prostriedkov.

www.adra.org
www.adra.sk

www.amnesty.org
www.amnesty.sk

www.deeep.org

www.greenpeace.org
www.greenpeace.sk

www.hrw.org

www.icrc.org
www.redcross.sk

www.iom.int 
www.iom.sk 

www.msf.org
www.lekari-bez-hranic.cz

www.oxfam.org

www.rsf.org

www.transparency.org
www.transparency.sk

www.witness.org

Príklady medzinárodných mimovládnych organizácií
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