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Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

ponúka záujemcom možnosti štúdia v akreditovaných a neakreditovaných 
vzdelávacích aktivitách  

(vzdelávacie aktivity akreditované Ministerstvom školstva SR v súlade so zákonom                          
č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov) 

 
Prehľad akreditovaných vzdelávacích aktivít: 
   

- Informatika a informa čno-komunikačné technológie – kurz ponúka možnosť oboznámiť sa s 
možnosťami využitia moderných informačných 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. 

 
- Obchodná angličtina – BUSINESS ENGLISH – cieľom tohto kurzu je 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 dokumenty 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 
anglicky hovoriacich krajín. 
 

- Sociálna práca s vybranými cieľovými skupinami – kurz je určený 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 
 

- Animátor voľnočasových aktivít – príprava 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. 
 

- Ako úspešne pripraviť a zrealizovať projekt  – cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými 
poznatkami z projektového manažmentu; získanie vedomostí a zručností pri samostatnej príprave, tvorbe a 
riadení projektov 
 

- Šikanovanie a ďalšie sociálno-patologické javy u detí a mládeže – prevencia a riešenie – 
účastníci sa oboznámia s problematikou sociálnopatologických javov, ktoré sa môžu vyskytovať u detí a 
mládeže; naučia sa identifikovať, analyzovať a riešiť sociálnovýchovné problémy žiakov; získajú prehľad o 



odborníkoch, ktorí môžu participovať na prevencií i riešení sociálnopatologických javov na školách; budú 
vedieť zrealizovať monitoring zameraný na výskyt negatívnych javov na škole. 
 

- Ako sa stať úspešným na trhu práce – cieľom je naučiť 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 
 
Neakreditovaný kurz: 

 
- Certifika čný kurz pre lektorov vzdelávania dospelých („CKL) – kurz má za úlohu zvýšenie úrovne 

lektorov a profesionalizáciu lektorských zručností ako jedného z kľúčových momentov pre priblíženie sa európskym 
trendom. 

 
 
Prvotný záujem nahláste na adrese peter.nemet@umb.sk. Následne Vám budú zaslané 
konkrétne informácie. 
 
 
 
 
 


