
Príloha č. 1 - Schválený popis projektu; štruktúrovaný rozpočet a komentár k nemu

Projekt

Názov projektu Zmudri v ľudskoprávnych témach

Stručný opis projektu Projekt bude pozostávať z viacero častí: 2 video kurzy na tému rôznych
druhov šikany a rasizmu, a diskriminácie, v ktorých dôjde k vysvetleniu
jednotlivých tém ("explainer"), následne 2 "how to" videá na rovnaké témy
o konkrétnych situáciách mladých ľudí a čo v takýchto situáciách robiť a 2
videá prepojené v týchto témach na aktuálne dianie v spoločnosti. Tento
obsah sa bude šíriť online cez sociálne siete, ale zároveň aj skrz u nás
registrovaných učiteľov.

Účel výzvy, na ktorú sa projekt zameriava

Podpora aktívnej občianskej spoločnosti;
Podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže;
Podpora vzdelávania a školenia;
Zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín;

Vysvetlite prepojenie aktivít
na účel výzvy

Vybrané témy chceme spracovať na základe dopytu zo strany učiteľov, ale
aj mladých ľudí. Klasickú formu, ktorej sa dlhodobo venujeme, chceme ešte
zatraktívniť - pridať ďalšie formáty, ktoré sú mladými ľuďmi často
vyhľadávané a ľahko "konzumovateľné". Okrem šírenia cez sociálne siete
chceme naďalej budovať prepojenie so školami po celom Slovensku,
poskytovať učiteľom materiály, ktoré sú inovatívne, aktuálne a zaujímavé a
intenzívne pracovať s vybranými školami a učiteľmi vo viacerých regiónoch.

Hlavný cieľ/Identifikácia ľudsko-právneho problému

Definujte hlavný cieľ Podľa viacerých zdrojov sa mladí ľudia často stretávajú s témou
porušovania ľudských práv, no nevedia, ako to správne riešiť. Hlavným
cieľom je priniesť im zrozumiteľne podané témy šikany, diskriminácie a
rasizmu vo forme, ktorá je im blízka a na ktorú z našich skúseností pozitívne
reagujú, predovšetkým cez sociálne siete a formu videa. Rovnako tieto
témy prostredníctvom vytvorenia vhodných materiálov a metodík poskytnúť
učiteľom tak, aby pokryli dieru v učebných osnovách a nedostatok
zaujímavých, kvalitných materiálov a ukázali žiakom, čo robiť v daných
situáciách.

Uveďte nástroje, ktoré použijete pri dosahovaní cieľa projektu a dôvod ich použitia

Uveďte jednotlivé nástroje a konkretizujte ich.

Webová platforma Zmudri.sk - umiestnenie videí a doplnkových materiálov (každá téma v osobitnej sekcii)
predovšetkým pre študentov a učiteľov

YouTube kanál Zmudri, kde budú videá dostupné širokej verejnosti

Metodický materiál ku každému video kurzu - podklad pre učiteľa na vyučovanie

Kvíz po každom video kurze pre upevnenie nadobudnutých vedomostí a zistenie spätnej väzby

Posty na sociálnych médiách, predovšetkým Instagrame - ako plnohodnotná komunikačná súčasť projektu,
ktorá u mladých ľudí okrem videí veľmi rezonuje a je žiadaná

Články vo vybraných online médiách s cieľom šírenia témy smerom k širokej verejnosti

Videá zrealizované v rámci projektu ako nástroj, ktorý je pre mladých ľudí vysoko atraktívny



Cieľové skupiny

Zraniteľné skupiny definované
podľa jednotlivých dôvodov
diskriminácie

4/ zdravotné postihnutie,
5/ sexuálna orientácia,
7/ rasa,
8/ príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,

Cieľová skupina 1)      Verejnosť
8)      Študenti, žiaci
9)      Pedagogické profesie
12)   Deti a mládež

Zdôvodnite výber cieľovej
skupiny, veľkosť cieľovej
skupiny a spôsob jej zapojenia
sa do projektu

Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci základných a stredných škôl bez
obmedzenia regiónu a typu školy, pre ktorých budú videá k dispozícii skrz
vyučovanie, ale aj vo voľnom čase. Učiteľom bude k dispozícii metodický
materiál pre vyučovanie.

Miesto a čas realizácie

Vymenujte miesta/ oblasti realizácie projektu, kde sa bude projekt realizovať.

Učitelia a školy po celom Slovensku

Projekt bude realizovaný
v období

1.6.2021 - 31.12.2021

Zdôvodnite výber miesta
realizácie, prípadne uveďte
jeho bližšiu špecifikáciu

Učitelia registrovaní na platforme Zmudri.sk sú rovnomerne rozdelení po
celom Slovensku, naše materiály sú pre nich k dispozícii bez obmedzenia.

Spolupracujem s regionálnym
partnerom/partnermi

ÁNO

Uveďte partnera/partnerov

VÚC - Zmudri.sk má záštitu samosprávnych krajov, kde pravidelne komunikuje s oddeleniami školstva, ktoré
pomáhajú šíriť informácie učiteľom

Rada mládeže Slovenska - Zmudri je jej člen, spolupracuje s ňou na organizačnej aoj obsahovej úrovni

Odborná garancia projektu

Meno a
priezvisko
garanta

Kvalifikácia a odbornosť garanta v danej oblasti

DigiQ
Ako organizácia sa DigiQ zaoberá okrem iného šikanou mladých ľudí v online priestore. V
rámci obsahovej garancie video kurzov sme sa spoločne témam bezpečnosti online venovali
s veľmi pozitívnym ohlasom aj odbornej verejnosti.

Adel
Hlavným cieľom Adel je prispievať k rozvoju mladých ľudí, ale zároveň prispievať k
odstraňovaniu xenofóbie, rasizmu, predsudkov tým, že spája mladých ľudí z celého sveta. Aj
vďaka tomu vidíme s touto organizáciou veľký prienik.

Predošlé skúsenosti žiadateľa s realizáciou aktivít a projektov v danej oblasti

Názov
aktivity Rok Informácia o skúsenostiach

Počet
zapojených
osôb



Kampaň "Už
ste dosť
veľkí"

2020

Kampaň "Už ste dosť veľkí" bola spustená pred parlamentnými voľbami
2020; spolupracovali sme na nej so známymi influencermi (Sajfa a
Veronika Cifrová Ostrihoňová, JurajVie, Dejepis Inak a BeWise) a jej úlohou
bolo poskytnúť informácie o fungovaní vlády, parlamentu, či ako sa
kriticky zamýšľať nad výberom volenej politickej strany. Počet zhliadnutí
jednotlivých videí v rámci kurzu bol viac ako 200 000 na YouTube a bol
použitý na viac ako 200 školách po celom Slovensku.

200000

Video kurz o
tvorbe
video
obsahu pre
učiteľov

2020

Natočili sme bezplatný viacdielny video kurz o tom, ako postupovať pri
vytváraní video obsahu pre žiakov primárne v čase karantény, ale aj mimo
nej, v ktorom sme krok po kroku vysvetlili jednotlivé stupne tvorby videa.
Zároveň sme vytvorili komunitu učiteľov a lektorov, ktorá si na základe
tohto návodu môže vzájomne zdieľať svoje skúsenosti, odovzdávať spätnú
väzbu, ponúkať rady a zdieľať inšpiráciu. Video kurz bol zaradený aj na
portál Ministerstva školstva www.ucimenadialku.sk. Záujem oňho
prejavilo viac ako 2000 učiteľov.

2000

Projekt
Zmudri do
škôl

2020

V školskom roku 2020/2021 sme spustili pilotný projekt Zmudri do škôl, v
rámci ktorého úzko pracujeme s 22 školami a 25 učiteľmi po celom
Slovensku (základné školy a stredné školy rôzneho zamerania) a ktorého
súčasťou je intenzívne využívanie našich video kurzov, metodík a aktivít v
rámci vyučovania a sledovanie zmeny postojov žiakov.

700

Poznámka Zmudri od svojho vzniku získalo ocenenia Social Impact Award, Leaf Award,
Learning & Development Awards (kategória Young Talent), Národná cena
kariérového poradenstva a líder projektu Julián Gerhart bol v roku 2020
súčasťou rebríčka Forbes 30pod30 v kategórii Veda a vzdelávanie. Zmudri
má pravidelné výstupy v najväčších slovenských médiách ako SME, RTVS,
Markíza, .týždeň, Dobré noviny, Refresher.

Aktivity a výstupy

AKTIVITY A VÝSTUPY

Názov aktivity Miesto
konania

Začiatok
realizácie

Ukončenie
realizácie Výstupy

Oslovenie odborných
garantov jednotlivých tém,
ktorí sa podieľajú na
obsahovej príprave video
kurzov a poskytujú spätnú
väzbu na scenár a
spracovanie

Bratislava 1.6.2021 31.8.2021 Obsahové podklady ako základ pre
prípravu scenárov jednotlivých tém.

Spracovanie témy I. - šikana
a ubližovanie vo formáte
"explainer" (dramaturgia,
príprava scenára s odborným
garantom, story board,
natáčanie a produkcia,
postprodukcia)

Bratislava 1.6.2021 31.7.2021

Video v rozsahu cca 7min, ktoré podá
teoretický základ témy a vysvetlí jeho
podstatu (šikana na mne aj na iných,
na internete/fyzicky, doma/v škole,
ako a prečo v ľuďoch vzniká, kde
všade môže byť, čo už je šikana a
treba zvýšiť pozornosť, aké môže mať
následky krátkodobo aj dlhodobo).

Spracovanie témy I. - šikana
a ubližovanie vo formáte
"how to" (dramaturgia,
príprava scenára s odborným
garantom, story board,
natáčanie a produkcia,
postprodukcia)

Bratislava 1.7.2021 31.8.2021

Video v rozsahu cca 4-6min, ktoré
poskytne konkrétne príklady a
návody, ako a čo robiť pri šikane a
ubližovaní v rôznych konkrétnych
situáciách, s ktorými sa bežne mladí
ľudia stretávajú.



Spracovanie témy I. - šikana
a ubližovanie vo formáte
videa na aktuálnu tému
(dramaturgia, príprava
scenára s odborným
garantom, story board,
natáčanie a produkcia,
postprodukcia)

Bratislava 15.8.2021 30.11.2021

Video v rozsahu cca 5min, ktoré
reaguje na aktuálne dianie v
spoločnosti. Video vždy vysvetľuje a
analyzuje danú situáciu a dopĺňa tak
hlavné videá ("explainer" a "how to")
o aktualizačný moment a
demonštruje, že preberané témy nie
sú vykonštruované, ale reálne sa
okolo nás dejú.

Spracovanie témy II. -
rasizmus a diskriminácia vo
formáte "explainer"
(dramaturgia, príprava
scenára s odborným
garantom, story board,
natáčanie a produkcia,
postprodukcia)

Bratislava 1.9.2021 31.10.2021

Video v rozsahu cca 7min, ktoré podá
teoretický základ témy a vysvetlí jeho
podstatu (kde všade a ako
nezvládame ako spoločnosť inklúziu
druhých - homosexuálov, zdravotne
znevýhodnených, marginalizované
komunity, ľudí bez domova a pod.).

Spracovanie témy II. -
rasizmus a diskriminácia vo
formáte "how to"
(dramaturgia, príprava
scenára s odborným
garantom, story board,
natáčanie a produkcia,
postprodukcia)

Bratislava 1.9.2021 10.11.2021

Video v rozsahu cca 4-6min, ktoré
poskytne konkrétne príklady a
návody, ako a čo robiť s
diskrimináciou a rasizmom (napr. ak
sa ja sám bojím nejakej skupiny ľudí,
ak som diskriminovaný ja alebo
niekto v mojom okolí a pod.).

Spracovanie témy II. -
rasizmus a diskriminácia vo
formáte videa na aktuálnu
tému (dramaturgia, príprava
scenára s odborným
garantom, story board,
natáčanie a produkcia,
postprodukcia)

Bratislava 1.10.2021 15.12.2021

Video v rozsahu cca 5min, ktoré
reaguje na aktuálne dianie v
spoločnosti. Video vždy vysvetľuje a
analyzuje danú situáciu a dopĺňa tak
hlavné videá ("explainer" a "how to")
o aktualizačný moment a
demonštruje, že preberané témy nie
sú vykonštruované, ale reálne sa
okolo nás dejú.

Príprava metodických
materiálov k spracovaným
témam a videám, ktoré budú
distribuované viac ako 4000
učiteľom základných a
stredných škôl rôzneho
zamerania, použiteľných na
hodinách občianskej náuky,
etickej výchovy, triednických
hodinách, resp. ľubovoľne
podľa preferencií učiteľa.

online 1.7.2021 15.10.2021

Metodické materiály k dvom témam
vytvorené na mieru k videám, ktorých
súčasťou je plán hodiny s podrobným
návodom, ako ho použiť, vrátane
aktivít, časového rozdelenia
vyučovacej hodiny a ďalších
podporných odkazov na spracovanú
tému. V prípade potreby bude
rozšírený aj o plán pre online hodinu.

Tvorba webových podstránok
jednotlivých video kurzov na
platforme zmudri.sk s
umiestnením potrebných
materiálov, odkazov a kvízov

online 1.7.2021 30.11.2021

Podstránky/sekcie jednotlivých video
kurzov na platforme Zmudri.sk, ktoré
budú obsahovať videá, doplnkové
materiály a odkazy pre študentov aj
učiteľov a záverečný kvíz ku každej z
tém.

Tvorba Instagramovej
podpornej kampane k
jednotlivým témam,
publikovanej vždy po
zverejnení daných videí s
odkazom na ne.

online 15.7.2021 15.12.2021

Edukatívne posty na Instagrame,
ktoré zhŕňajú videoobsah
jednotlivých video formátov do
“snack” formy - najdôležitejšie body z
videí, zhrnutie návodov, štatistík a
pod. napr. do infografík či krátkych
kvízov, ktoré sú pre mladých ľudí
atraktívne na Instagrame veľmi
vyhľadávané.



Marketingová kampaň -
sociálne siete (PPC
kampane), newsletter, ako aj
offline

online 1.7.2021 15.12.2021

Zdieľanie výstupov známymi
osobnosťami na Instagrame /
YouTube, mailingové kampane pre
odberateľov newsletteru Zmudri.sk
(cca 4000 kontaktov) a printová
kampaň na vybraných cca 150 škôl.

Merateľné ukazovatele

Presne uveďte merateľné
ukazovatele hodnotenia
úspešnosti projektu

Cieľ je distribuovať video kurzy 4000 učiteľom v našej databáze, pričom na
minimálne 200 školách použijú aspoň jeden zo série video kurzov spolu s
metodickým materiálom. Chceme dosiahnuť minimálne 2000 vyplnení kvízov
po skončení video kurzu a zásah 30 tis. ľudí na soc. sieťach.

Udržateľnosť projektu

Projekt dopomôže k dobudovaniu portfólia kurzov, ktoré Zmudri.sk pokrýva
kontinuálne, nie iba nárazovo a vytvorí priestor pre zakomponovanie týchto
tém do vyučovania pre učiteľov na rôznych školách. O tieto témy, ktoré
reflektujú súčasný vývoj v spoločnosti a fungovanie mladých ľudí, je u
študentov aj učiteľov záujem, avšak práve učiteľom chýbajú materiály,
ktoré by boli využiteľné dlhodobo a zaujímavé pre žiakov. Videá budú na
platforme neobmedzene, bezplatne a dlhodobo. Korona kríza ukazuje, že
online vzdelávanie je stále relevantnejšie a v budúcnosti sa môžu jeho prvky
aktívne aplikovať aj v prezenčnej výučbe. Našou dlhodobou víziou je
pracovať na schválení našej metódy Ministerstvom školstva a byť partnerom
rezortu v diskusiách a pri zavádzaní digitálnych inovácií vo vzdelávaní.

Publicita

Uveďte predpokladané
mediálne pokrytie projektu

- Dobrá škola - článok s praktickým využitím metodík na vyučovaní
- Web .týždeň - články s odkazom na jednotlivé videá
- Hashtag.sk - články s odkazom na jednotlivé videá
- RTVS - reportáž

Rozpočet projektu

kategória Celkom

A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.) 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
kategória Celkom

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

- 0 0,00 € 0,00 €

 
kategória Celkom

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru) 13 290,00 €



Položka Počet
jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Scenár, dramaturgia, story board a
účinkovanie vo videu "explainer" 2 650,00 € video 1 300,00 €

Scenár, dramaturgia, story board a
účinkovanie vo videu "how to" 2 620,00 € video 1 240,00 €

Scenár, dramaturgia, story board a
účinkovanie vo videu na aktuálnu tému 2 600,00 € video 1 200,00 €

Produkcia a postprodukcia videa
"explainer" 2 700,00 € video 1 400,00 €

Produkcia a postprodukcia videa "how to" 2 600,00 € video 1 200,00 €

Produkcia a postprodukcia videa na
aktuálnu tému 2 500,00 € video 1 000,00 €

Projektový manažér a koordinátor škôl 300 10,00 € hodina 3 000,00 €

Tvorba metodických materiálov 2 250,00 € metodický
materiál 500,00 €

Správa platformy - vytvorenie video
kurzových sekcií 2 150,00 € webová sekcia 300,00 €

Obsahový garant formátov "explainer",
"how to" a aktuálnu tému 4 150,00 € podklady 600,00 €

Natáčacie priestory 4 200,00 € prenájom
priestoru 800,00 €

PPC reklama na sociálnych sieťach 6 50,00 € platená reklama 300,00 €

Softvér pre automatizáciu 3 50,00 € služba 150,00 €

Tlač a distribúcia materiálov pre školy 1 300,00 € služba 300,00 €

 
kategória Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

N/A 0 0,00 € 0,00 €

 
kategória Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

N/A 0 0,00 € 0,00 €

 
 Celkom

Spolu 13 290,00 €
kategória Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov 880,00 €



Položka Počet
jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Scenár, dramaturgia, story board a
účinkovanie vo videu "explainer" 1 400,00 € časť video kurzu 400,00 €

Scenár, dramaturgia, story board a
účinkovanie vo videu "how to" 1 360,00 € časť video kurzu 360,00 €

Mailingový softvér 6 20,00 € mesiac 120,00 €

 
 Celkom

Spolu 880,00 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

14 170,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

Scenár, dramaturgia a účinkovanie - zahŕňa spoluprácu s obsahovým
garantom, prípravu scenára, story boardu, spätne väzby s garantom, nácvik
natáčania a samotné účinkovanie vo videu ako "talking head" a voice over.
Suma vychádza z približnej hodinovej sadzby 15 eur.

Video produkcia a postprodukcia - zahŕňa konzultáciu story boardu,
natáčanie - produkciu, postprodukciu (animovanie, strihanie, titulkovanie),
zapracovávanie pripomienok v dvoch kolách a prípravu teasrov z
jednotlivých videí. Suma je odvodená z minútovej sadzby 100 eur, ktorá je
hlboko pod trhovou cenou za danú formu spracovania videa.

Projektový manažér a koordinátor škôl - zodpovedný za dodanie projektu od
začiatku po koniec (koordinácia s realizačným tímom a dodávateľmi) a
zároveň zodpovedný za komunikáciu so školami a učiteľmi v regiónoch, zber
spätnej väzby od učiteľov a žiakov. Už na základe realizovaných projektov a
skúseností odhadujeme časovú náročnosť cca 300h

Metodické materiály - príprava na mieru vytvorených metodických
materiálov k 2 témam spolu s aktivitami na hodine a podrobným
rozpracovaním (zahrnutý aj čas pre spätnú väzbu s učiteľmi, s ktorými
dlhodobo spolupracujeme), zároveň vypracovanie záverečných kvízov k
jednotlivým videám,

Správa platformy - vytvorenie sekcií/podstránok k jednotlivým témam na
platforme Zmudri.sk spolu s umiestnením potrebných materiálov, odkazov,
kvízu a informácií k videám. Sadzba je paušálnou platbou v hodnote 150
eur.

Odmena pre obsahových garantov - zahŕňa dodanie obsahových podkladov,
konzultáciu, spätnú väzbu na scenár aj video pri každej z tém.

Priestory - prenájom natáčacích priestorov pre 4 nahrávania

PPC reklama na sociálnych sieťach - pri každom videu má sumou 50 eur
posilniť organický zásah, a to predovšetkým cez Facebook a Google.

Mailingový softvér - hlavný komunikačný nástroj mimo sociálnych sietí,



ktorý slúži na komunikáciu s viac ako 4000 učiteľmi a ďalšími viac ako 4000
odberateľmi newsletteru. Suma je paušálnou mesačnou sadzbou.

Softvér pre automatizáciu - slúži na automatizáciu technických úkonov na
platforme Zmudri.sk, ktoré súvisia s registráciou nových užívateľov
(študentov aj učiteľov) a ktorých registrácie predpokladáme pri intenzívnej
komunikácii. Suma je paušálnou sadzbou.

Tlač a distribúcia materiálov pre školy - offline printová kampaň, ktorá bude
zahŕňať predovšetkým plagáty a letáky, ktoré sú stále fungujúcim prvkom
priamo na školách a zaujímajú pozornosť študentov. Suma zahŕňa náklady
na tlač, balenie a poštovú distribúciu printov na cca 150 škôl po celom
Slovensku.

Celkové náklady na projekt
potrebné na krytie účelu
použitia

14 170,00 €

Výška požadovanej dotácie
v eurách

13 290,00 €

Vlastné zdroje financovania
projektu v eurách

880,00 €

Miera spolufinancovanie v
percentách vypočítaná z
celkovej sumy - minimálne 5%

6.21%

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky

Rok Štátny orgán Názov projektu Celkové náklady na projekt Dotácia od orgánov štátnej
správy

2020 Ministerstvo školstva Zmudri pre trh práce 11232 10436


