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Školenie pre MNO v oblasti projektového a 
finančného manažmentu  

a manažmentu verejného obstarávania 
 

Vážení priatelia, 

pozývame Vás na sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy: 

 projektový manažment 

 finančný manažment 

 základy verejného obstarávania 

Tieto témy sú dôležité z pohľadu pripravovaného mechanizmu akreditácie MNO, ktoré majú v budúcnosti 

záujem uchádzať sa o verejné zdroje (asignácia 2%, dotácie, grantové schémy samospráv, projekty financované 

zo štrukturálnych fondov a pod.).  

 

Realizátor: Centrum vzdelávania neziskových organizácií a Centrum poradenstva a vzdelávania. 
Lektormi sú skúsení odborníci z praxe.  

Čas a miesto: september a október 2015  
11 miest Slovenska - Bratislava, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Lučenec, Nitra, Poprad, 
Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina  

Pre koho: pre MNO, ktoré majú v budúcnosti záujem uchádzať sa o verejné zdroje (asignácia 2%, 
dotácie, grantové schémy samospráv, projekty financované zo štrukturálnych fondov 
a pod.). Počas školení môžete pracovať s vlastnými témami.  

Kapacita: v každom meste obmedzená na max. 20 účastníkov (viac účastníkov z jednej organizácie na 
jednu tému budeme limitovať v prípade, ak sa v danom meste prihlási vyšší počet, ako je 
povolená kapacita školenia) 

Zabezpečenie: bezplatné občerstvenie, obed, manuály; bezplatné ubytovanie pre účastníkov, ktorí  budú 
mať zo svojej organizácie do najbližšieho miesta konania školenia viac ako 50 km; náklady 
na cestovné sa nepreplácajú.  

Viac informácií: viac informácii ako aj prihlášku nájdete na http://www.cvno.sk/aktivity/ 
Prihlásenie: odporúčame vyplniť prihlášky ešte pred Vaším odchodom na dovolenku. 
Pozvánky: zašleme min. 5 dní pred začiatkom školenia so spresnením miesta konania, časovým 

harmonogramom a ďalšími informáciami  
Výstup: akreditovaný certifikát (všetky školenia sú akreditované MŠVVŠ SR) 
 
Školenia sú realizovaná v rámci národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora 
a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“, ktorý 
realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Viac o projekte, ako aj o akreditácii 
MNO na www.tretisektor.gov.sk. 
 
Hlavným výstupom projektu je nadefinovanie otvoreného informačného systému MNO. Ten bude poskytovať 
komplexné elektronické informácie o MNO, ktoré budú v prevažnej miere zabezpečené zo zdrojových systémov 
verejnej správy (napr. Finančná správa SR, Sociálna poisťovňa, súdy ...). Pre MNO sa tým odbúra povinnosť 
dodávať potvrdenia a informácie o sebe v papierovej forme, pre verejnú správu systém umožní získať on-line 
informácie o MNO. 
 
Budeme radi, ak túto informáciu prepošlete aj ďalším MNO.  
Tešíme sa na stretnutie s Vami.  
 

Danica Hullová, CVNO 

Marcela Dobešová, CPV 


