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Správa o zrealizovanej aktivite v rámci predmetu service learning 

Tútor/tútorka skupiny (vyučujúci/vyučujúca) 

 Priezvisko a meno Katedra a fakulta 

3.    

4.    

5.    

 
Zoznam študentov a študentiek v skupine 

 Priezvisko a meno Študijný program 

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

 
Názov aktivity 

 

 
Východisková situácia 
 
Opíšte východiskovú situáciu. Na aké potreby vaša aktivita reagovala? 

 
Ciele aktivity 
 
Opíšte, čo bolo cieľom vašej aktivity, čo ste chceli dosiahnuť, zmeniť, zlepšiť, vyriešiť. 
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Postup naplnenia cieľa a časový harmonogram 
 
Stručne opíšte, aké aktivity ste zvolili na dosiahnutie cieľov a ich časový harmonogram. 

 

Postup naplnenia cieľa – problémy  
 
Opíšte problémy, ktoré nastali pri realizovaní plánu aktivít (v čase). 

 
Partneri 
 
Stručne opíšte, s kým a ako ste spolupracovali pri realizovaní aktivity. 
 
 
 

 
Propagácia 
 
Stručne opíšte, ako ste propagovali vašu aktivitu. 
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Propagácia – problémy  
 
Opíšte problémy, ktoré nastali pri propagácii.  
 

 
Financovanie 
 
Stručne opíšte, ako ste financovali vašu aktivitu. 

 
Financovanie – problémy  
 
Opíšte problémy, ktoré nastali pri financovaní vašej aktivity.  
 

 
Kvantitatívne výstupy projektu  
 
Stručne opíšte, aké boli kvantitatívne výstupy projektu (napr. koľko ľudí sa zapojilo do realizácie projektu, 
koľko ľudí ste projektom oslovili, koľko materiálov ste vydali, koľko peňazí ste vyzbierali a pod.). 
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Kvalitatívne výsledky projektu, prínos projektu  
 
Stručne opíšte, aké boli kvalitatívne výstupy projektu, respektíve jeho prínos (napr. čo sa vašou aktivitou 
zmenilo, zlepšilo). 

 
Záverečné zhodnotenie 
 
Vyhodnoťte zrealizovanú aktivitu z hľadiska úspešnosti/neúspešnosti – smerom k cieľovej 
skupine (komunite): 

S čím ste spokojní? 
 

Čo by ste urobili inak? 
 

 
Vyhodnoťte zrealizovanú aktivitu z hľadiska úspešnosti/neúspešnosti – 
smerom k organizácii (škole): 

S čím ste spokojní? 
 

Čo by ste urobili inak? 
 

 
Vyhodnoťte zrealizovanú aktivitu z hľadiska úspešnosti/neúspešnosti – 
smerom k organizačnému tímu: 

S čím ste spokojní? 
 

Čo by ste urobili inak? 
 

 


