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I. INFORMATIKA A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ 
TECHNOLÓGIE 

� 6 modulov – celkový rozsah 78 hod:  
� Modul 1– Efektívna práca s textovým editorom MS Word  

(18 hod) 
� Modul 2 – Tabuľkový procesor MS Excel pre začiatočníkov 

(12 hod) 
� Modul 3 – Spracovanie databáz a analýza údajov v programe 

MS Excel (12 hod) 
� Modul 4 – Tvorba elektronických prezentácií v programe  

MS PowerPoint (12 hod) 
� Modul 5 – Databázový program MS Access (12 hod) 
� Modul 6 – Služby internetu a tvorba webových stránok  

(12 hod) 
� Moduly je možné absolvovať aj samostatne. 
 

CIEĽ KURZU 
� Oboznámiť sa s možnosťami využitia moderných infor-

mačných a  komunikačných technológií nielen v oblasti 
bežných kancelárskych prác ale aj pri riešení náročnejších 
úloh spojených so spracovaním, publikovaním a analýzou 
údajov v ekonomickej alebo technickej praxi; naučiť sa 
ovládať a efektívne využívať kancelársky balík MS Office pri 
riešení týchto úloh. 

 
CIEĽOVÉ SKUPINY 

� Manažéri podnikov a organizácií; 
� Zamestnanci podnikov a organizácií; 
� Ohrozené skupiny občanov,  nezamest-

naní, ženy po materskej dovolenke 
 
� Minimálne vstupné vzdelanie – stredoškolské 
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II. OBCHODNÁ ANGLIČTINA – BUSINESS ENGLISH 

� Celkový rozsah kurzu – 80 hod 
 
 

CIEĽ KURZU 
� Zlepšiť a rozvíjať schopnosť komunikovať v angličtine 

v rôznych situáciách, v ktorých sa môžu účastníci kurzu 
ocitnúť v praxi 

� Absolvovaním kurzu účastníci nadobudnú väčšiu istotu  
pri používaní anglického jazyka – zlepšia si plynulosť 
ústneho prejavu, zachytávanie informácií z vypočutého 

prejavu a naučia sa písomne 
sformulovať základné doku-
menty používané v  bežnej 
praxi (obchodný list, e-mail, 
správa, CV); okrem toho im 
kurz poskytne možnosť rozšíriť 
si poznatky zo sveta biznisu  
so zvláštnym dôrazom  
na kultúrne prostredie anglic-
ky hovoriacich krajín.      

 
 
 

CIEĽOVÉ SKUPINY 
� Široký okruh pracovníkov v  oblasti podnikania, 

manažmentu, administratívy a verejnej správy a všetci tí, 
ktorí potrebujú angličtinu vo svojej každodennej praxi 

 
� Minimálne vstupné vzdelanie – stredoškolské 
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III. SOCIÁLNA PRÁCA S VYBRANÝMI CIEĽOVÝMI 
SKUPINAMI 

� Základný modul: Sociálna práca - spoločný základ (100 hod) 
� Výberové moduly: 
� Sociálna práca s rómskou komunitou (100 hod) 
� Sociálna práca s rizikovou mládežou (100 hod) 
 

CIEĽ KURZU 
� Pripraviť účastníkov kurzu pre potreby sociálnej sféry v práci 

s vybranými cieľovými skupinami 
� Vzdelávacia aktivita umožňuje účastníkovi kurzu výber 

z troch modulov: základný modul je orientovaný na získanie 
všeobecného základu o sociálnej práci; výberové - 
nadstavbové moduly sú orientované na vybrané cieľové 
skupiny: rómsku komunitu a rizikovú mládež 

� Moduly je možné absolvovať samostatne podľa záujmu 
účastníka kurzu 

� Podmienkou absolvovania výberových modulov je 
absolvovanie základného modulu 

 

CIEĽOVÉ SKUPINY 
� Terénni pracovníci; pracovníci komunitných centier; 
� Predstavitelia rómskych mimovládnych organizácií; členovia 

rómskej komunity; 
� Učitelia a vychovávatelia; pedagógovia voľného času; 
� Koordinátori prevencie; výchovní poradcovia; 
� Príslušníci mestskej polície; pracovníci územnej 

a regionálnej samosprávy (obce, mestá, VÚC); 
� Pracovníci a  dobrovoľníci mimovládnych organizácií 

pracujúcich s mládežou; 
� Všetci záujemcovia, ktorí chcú získať základné teoretické 

poznatky o sociálnej práci 
� Minimálne vstupné vzdelanie:  
� Úplné stredoškolské vzdelanie - pre základný modul 
a nadstavbový modul: Sociálna práca s rómskou komunitou; 
� VŠ vzdelanie prvého stupňa (Bc.) – pre nadstavbový modul: 
Sociálna práca s rizikovou mládežou 
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IV. ANIMÁTOR VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT 
� Celkový rozsah kurzu – 224 hod 
 
 

CIEĽ KURZU 
� Pripraviť účastníkov pre potreby plánovania, organizovania 

a realizovania aktivít voľného času s  možnosťou uplatnenia 
sa v oblasti poskytovania športovo-rekreačných, zábavných, 
spoločenských, turistických služieb v turisticko-rekreačných 
strediskách, kúpeľoch, hoteloch apod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

CIEĽOVÉ SKUPINY 
 
� Absolventi vysokých škôl; výhodou je vzdelanie uchádzačov 

v oblastiach: 
� výchova a vzdelávanie, 
� umenie a humanitné vedy, 
� spoločenské vedy, 
� cestovný ruch, 
� šport. 
 

� Minimálne vstupné vzdelanie - VŠ vzdelanie 1. stupňa (Bc.) 
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V. AKO ÚSPEŠNE PRIPRAVIŤ A ZREALIZOVAŤ PROJEKT 
� 4 moduly – celkový rozsah: 108 hod: 
� Modul 1 – Základy projektového manažmentu (30 hod) 
� Modul 2 – Príprava a tvorba projektov (24 hod) 
� Modul 3 – Riadenie projektov (24 hod) 
� Modul 4 – Projektový manažér (30 hod) 
� Moduly je možné absolvovať aj samostatne. 

 
CIEĽ KURZU 

� Oboznámiť účastníkov so základnými poznatkami 
z projektového manažmentu; kurz je zameraný na získanie 
vedomostí a zručností pri samostatnej príprave, tvorbe 
a riadení projektov  

 
CIEĽOVÉ SKUPINY 

� Dospelé osoby nad 18 rokov so záujmom o  získanie 
základných kompetencií v projektovom manažmente 

 
� Minimálne vstupné vzdelanie:  
� Úplné stredoškolské vzdelanie, ovládanie základov práce  

s PC - pre Moduly 1 a 2; 
� Úplné stredoškolské vzdelanie, ovládanie základov práce 

s PC, ovládanie základov projektového manažmentu –  
pre Moduly 3 a 4 
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VI. ŠIKANOVANIE A ĎALŠIE SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ 
JAVY U DETÍ A MLÁDEŽE – PREVENCIA A RIEŠENIE 

� Celkový rozsah kurzu – 48 hod 
 

CIEĽ KURZU 
� Oboznámiť účastníkov s  problematikou sociálno-

patologických javov, ktoré sa môžu vyskytovať u detí 
a mládeže; vedieť identifikovať, analyzovať  a riešiť sociálno-
výchovné problémy žiakov; získať prehľad o odborníkoch, 
ktorí môžu participovať na prevencií i  riešení 
sociálnopatologických javov na školách; vedieť zrealizovať 
monitoring zameraný na výskyt negatívnych javov na škole 

 
CIEĽOVÉ SKUPINY 

� Učitelia základných a stredných škôl; 
� Vychovávatelia; 
� Ďalší záujemcovia nad 18 rokov so záujmom o  danú 

problematiku 
 
� Minimálne vstupné vzdelanie – 1. stupeň VŠ (Bc.) alebo 3 roky 

pedagogickej praxe 
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VII. AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM NA TRHU PRÁCE 
� 3 moduly – celkový rozsah: 60 hod: 
� Modul  – Orientácia na trhu práce a hľadanie zamestnania 

(16 hod) 
� Modul  – Ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor (20 hod) 
� Modul  – Ako sa úspešne adaptovať v novom zamestnaní  

(24 hod) 
� Moduly je možné absolvovať aj samostatne. 
 

CIEĽ KURZU 
� Oboznámiť účastníkov ako efektívne postupovať pri hľadaní 

si zamestnania; ako zvládnuť prijímací pohovor  
do zamestnania a  získať základné poznatky z  oblasti 
komunikácie a  medziľudských vzťahov na pracovisku 
a adaptácie v novom zamestnaní 

 
CIEĽOVÉ SKUPINY 

� Dospelé osoby nad 18 rokov; 
� uchádzači o  zamestnanie, ktorí si aktívne hľadajú 

zamestnanie; 
� nezamestnaní;  
� absolventi SŠ a VŠ, ktorí si hľadajú uplatnenie na trhu 

práce a potrebujú si doplniť vedomosti z tejto oblasti 
 
� Minimálne vstupné vzdelanie:  
� Ukončené stredné odborné vzdelanie, ovládanie základov 
práce s PC - pre Modul: Orientácia na trhu práce a hľadanie 
zamestnania; 
� Ukončené stredné odborné vzdelanie – pre Modul:   
Ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor  a  Modul: Ako sa 
úspešne adaptovať v novom zamestnaní  
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Vzdelávacie aktivity sú akreditované Ministerstvom 
školstva SR v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. 
o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. 

 
Lektorské zabezpečenie a odbornú garanciu kurzov 
zabezpečujú vysokoškolskí lektori z Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. 
 

 
ďalej ponúkame: 

 
CERTIFIKAČNÝ KURZ PRE LEKTOROV VZDELÁVANIA 

DOSPELÝCH („CKL“) 
� Organizačným garantom kurzu je Asociácia inštitúcií 

vzdelávania dospelých v SR (AIVD) 
� Kurz odborne garantuje Katedra andragogiky Pedagogickej 

fakulty UMB v Banskej Bystrici (prof. V. Prusáková, CSc.) 
� Realizáciu kurzu zabezpečuje Centrum pre celoživotné 

vzdelávanie UMB. 
 

CIELE KURZU 
� Zvýšenie úrovne lektorov a  profesionalizácia lektorských 

zručností ako jedného z  kľúčových momentov  
pre priblíženie sa európskym trendom. 

 

CIEĽOVÉ SKUPINY 
� Odborní lektori vzdelávania 

dospelých, ktorí sa chcú 
naučiť modernejším formám 
výučby a získať  kvalifikáciu 
v oblasti metodiky vzdelávania 
dospelých; 

� Podnikoví lektori a pracovníci 
útvarov zabezpečujúcich 
vzdelávacie aktivity. 

� Organizátori, metodici a lektori vzdelávacích zariadení. 
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CENNÍK KURZOV 
    

I. INFORMATIKA A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ 
TECHNOLÓGIE 
 
Modul 1 
Efektívna práca s  textovým editorom MS Word, výmera: 18 hod 
Cena:  82,00 EUR s DPH (4,56 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 
 
Modul 2  
Tabuľkový procesor MS Excel pre začiatočníkov, výmera: 12 hod 
Cena:  55,00 EUR s DPH (4,58 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 
 
Modul 3  
Spracovanie databáz a analýza údajov v programe MS Excel, 
výmera: 12 hod 
Cena:  55,00 EUR s DPH (4,58 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 
 
Modul 4  
Tvorba elektronických prezentácií v  programe MS PowerPoint, 
výmera: 12 hod 
Cena:  55,00 EUR s DPH (4,58 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 
 
Modul 5  
Databázový program MS Access, výmera: 12 hod 
Cena:  55,00 EUR s DPH (4,58 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 
 
Modul 6  
Služby internetu a  tvorba webových stránok , výmera: 12 hod 
Cena:  55,00 EUR s DPH (4,58 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 
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II. OBCHODNÁ ANGLIČTINA – BUSINESS ENGLISH 
    
Výmera: 80 hod 
Cena:  350,00 EUR s DPH (4,38 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 

    

III. SOCIÁLNA PRÁCA S VYBRANÝMI CIEĽOVÝMI 
SKUPINAMI 
 
Základný modul:  
Sociálna práca - spoločný základ, výmera: 100 hod 
Cena:  295,00 EUR s DPH (2,95 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 15, max. 25 
 
Výberové moduly: 
Sociálna práca s rómskou komunitou, výmera: 100 hod 
Cena:  295,00 EUR s DPH (2,95 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 15, max. 25 
 
Sociálna práca s rizikovou mládežou, výmera: 100 hod 
Cena:  295,00 EUR s DPH (2,95 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 15, max. 25 
 
IV. ANIMÁTOR VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT 
    
Výmera: 224 hod 
Cena:  839,00 EUR s DPH (3,75 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 12, max. 15 

    

V. AKO ÚSPEŠNE PRIPRAVIŤ A ZREALIZOVAŤ PROJEKT 
 
Modul 1 
Základy projektového manažmentu, výmera: 30 hod 
Cena:  119,00 EUR s DPH (3,97 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 20 
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Modul 2  
Príprava a tvorba projektov, výmera:  24 hod 
Cena:  95,00 EUR s DPH (3,96 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 20 
 
Modul 3  
Riadenie projektov, výmera: 24 hod 
Cena:  95,00 EUR s DPH (3,96 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 20 
 
Modul 4 
Projektový manažér, výmera: 30 hod 
Cena:  119,00 EUR s DPH (3,97 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 20 

    

VI. ŠIKANOVANIE A ĎALŠIE SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ 
JAVY U DETÍ A MLÁDEŽE – PREVENCIA A RIEŠENIE 

    
Výmera: 48 hod 
Cena:  145,00 EUR s DPH (3,02 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 15, max. 25 

    

VII. AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM NA TRHU PRÁCE 
 
Modul   
Orientácia na trhu práce a hľadanie zamestnania, výmera: 16 hod 
Cena:  63,00 EUR s DPH (3,94 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 
 
Modul  
Ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor, výmera: 20 hod 
Cena:  77,00 EUR s DPH (3,85 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 
 
Modul  
Ako sa úspešne adaptovať v  novom zamestnaní, výmera: 24 hod 
Cena:  93,00 EUR s DPH (3,88 €/1 hod) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 15 
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CERTIFIKAČNÝ KURZ PRE LEKTOROV VZDELÁVANIA 
DOSPELÝCH („CKL“) 

    
Celkový rozsah kurzu 120 hod., z toho 72 hod dištančne a  48 hod 
prezenčne, 16 hod obhajoby prác a pohovory - skúšky      
Cena: 624,04 EUR s DPH; členovia AIVD 574,25 EUR s DPH*  
* zľava platí pre max 2 účastníkov z jednej organizácie (člena AIVD) 
Minimálny počet účastníkov v skupine: 10, max. 20 
 

 

Všetky ceny sú uvádzané vrátane 19% DPH. 
Verným zákazníkom poskytujeme vernostné 
zľavy (5% resp. 10% z  uvedenej ceny kurzu). 
Bližšie informácie o  zľavách Vám radi 
poskytneme. 

    

    

 
 

    

☞☞☞☞ Pokiaľ ste si z našej ponuky nevybrali, alebo 
máte iné požiadavky na vzdelávacie aktivity – 
kurzy Vám „ušijeme na mieru“ podľa Vašich 
predstáv. 

 
    

☞ ☞ ☞     ☞ ☞ ☞     ☞ ☞ ☞     ☞ ☞ ☞     Neváhajte a kontaktujte nás!  
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KONTAKTNÉ ÚDAJE: 
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB 
Cesta na amfiteáter 1, 5. posch. 
974 01  Banská Bystrica 
 
 

Tel.:  048 446 6811; 048 446 6227 
Fax:  048 446 6812 
e-mail: centrumcv@umb.sk 
Web: www.ccv.umb.sk , www.umb.sk 
 
Kontaktné osoby:  
Ing. Martina Brincková, Ing. Kristína Tlášková, Mgr. Peter 
Német 
 
 

 
 
    
 
 
               
 
 
 
 
         


