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Vzdelávací kurz od profesionálov

Vyberte si náš kurz a Úrad práce ho í za Vás!uhrad
Naučíte sa pracovať s najmodernejšími so vérovými produktmi a objavíte možnos 

digitálnych a cloudových služieb, ktoré sú používané vo firmách: 
( ),  (

Microso  365
Teams, OneDrive, OneNote, SharePoint Microso  Office Word, Excel, PowerPoint,

Outlook Adobe Photoshop), grafický editor .

V súčasnos  už každý zamestnávateľ požaduje takéto vedomos  a zručnos  vo svojich
inzerovaných pracovných ponukách (*podľa portálov , , ,

 a iných).
profesia.sk kariera.sk praca.sme.sk

istp.sk
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ONLINE
ŠTÚDIO

Banská
      Bystrica

Pri online vzdelávaní sa vzdelávate doma bez potreby cestovania a prostredníctvom
našej licencie Microso  365 máte k dispozícii všetky potrebné programy.

Každý účastník od nás dostane licenciu Microso  365 pre pohodlnú on-line výučbu
a prístup ku kvalitnému e-learningovému portálu s interak vnymi študijnými materiálmi

a inštruktážnymi videami.

Vďaka cer fikátu ECDL budete vedieť zamestnávateľom preukázať svoje
digitálne zručnos  a okamžite sa zapojiť do pracovného procesu.

Vzdelávanie je kombináciou online a prezenčného vzdelávania
v rámci okresu, v ktorom ste evidovaný na Úrade práce.



Odporúčame pre pracovné pozície

Dispečer / Špeditér

Asistent predaja

Obchodník

Obchodný referent

Recepčný

Administra vny pracovník

Obchodný zástupca

Klientsky pracovník

Internetový predajca

Asistent manažéra

Odborný referent

Marke ngový manažér

Realitný maklér

Expedičný pracovník

...a iné

Kurz je určený hlavne pre:
uchádzačov, ktorí chcú zvýšiť a rozšíriť svoje digitálne znalos  a zručnos  na pokročilú

   úroveň a overiť ich medzinárodne uznávaným systémom ICDL / ECDL
absolventov, ktorí si chcú nájsť prácu s vyžadovanými pokročilými znalosťami ovládania

   kancelárskych programov, prípadne grafického editora

• 

• 

Tento kompetenčný kurz je jednou z podmienok na zamestnanie všade tam,
kde sa používa počítač na pokročilej úrovni.

BENEFITY
pre absolventov nášho kurzu:

• kurz ý evidovaným uchádzačom uhradí Úrad práce, ktor
   po podaní žiados  a splnení podmienok

digitálne zručnos , ktoré firmy na Slovensku vyhľadávajú
medzinárodne platný cer fikát rešpektovaný firmami

   na celom Slovensku čí - zamestnal už viac
   ako 500 absolventov

paušálne výdavky (cestovné, stravné)
profesionálni lektori s ECDL akreditáciou a dostatok času

   (25 dní / 199 hodín) – záruka toho, že sa naozaj naučíte

• 
• 

a v zahrani
4

• 
• 
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S nami vkročíte do novej éry digitálnych služieb s názvom Microso  365 Enterprise.
Objavíte najnovšie trendy a smery informačno-komunikačných technológií,

cloudové služby a spoznáte princípy firemnej komunikácie a spolupráce.

Teams
OneDrive

M7 Práca online (Internet, E-mail)

M9 Práca s obrázkami a grafikou

Outlook
Modul je zameraný na teóriu i prácu s internetom, pracovnú komunikáciu
pomocou elektronickej pošty, plánovanie a zásady bezpečnej komunikácie

v online priestore a je kľúčový pre svet práce v 21. storočí.

Adobe Photoshop

Modul sa venuje prak ckej i teore ckej stránke práce s digitálnymi obrázkami
(rastrovou grafikou), na používanie kľúčových funkcií grafických editorov za účelom
úpravy obrázkov, aplikovania efektov, tlače alebo publikovania obrázkov na webe.

Microsoft 365 Enterprise

Čo sa naučíte?

Vzdelávacie centrum je  Slovenskej informa ckej spoločnos 
ako 

držiteľom akreditácií
akreditované testovacie centrum ICDL/ECDL (ID ATC SK052),

má vlastných skúšobných komisárov a vlastné testovacie miestnos .



Word

Excel

PowerPoint

AM3 Pokročilá práca s textom

Modul je zameraný na tvorbu textových dokumentov väčšieho rozsahu
(napr. podnikových štrukturovaných dokumentov, výročných správ a pod.),
dokumentov, ktoré vyžadujú vysokú kultúru (propagačné brožúry, návody,

príručky a pod.) a používanie makier.
Jednoduchšou alterna vou je modul M3 Spracovanie textu zameraný na používanie

textového editora na tvorbu a úpravu textových dokumentov pre každodennú potrebu firiem.

AM4 Pokročilá práca s tabuľkami

Modul je zameraný na prácu s výpočtovými tabuľkami väčšieho a komplexnejšieho
rozsahu (napr. rozpočty projektov, organizácií, sledovanie plnenia

projektov a pod.), na vykonávanie náročnejších matema ckých a šta s ckých
výpočtov pre analýzu údajov, na filtrovanie údajov, na prezentáciu údajov

v štrukturovanej forme, tvorbu kon ngenčných tabuliek a používanie makier.
Jednoduchšou alterna vou je modul M4 Tabuľkový kalkulátor zameraný na zvládnu e princípov
práce s výpočtovými tabuľkami a na využívanie takýchto tabuliek v každodennej firemnej praxi.

AM6 Pokročilá práca s prezentáciou

Modul je zameraný na prípravu profesionálnych prezentácií pomocou bežných
prezentačných aplikácií, aplikovanie pokročilých postupov tvorby

a formátovania objektov, využívanie postupov prepojenia a integrácie údajov.
Jednoduchšou alterna vou je modul M6 Prezentácia zameraný na znalosť princípov

vytvárania prezentácií a ovládanie bežných aplikácií na tvorbu firemných prezentácií.

Čo sa naučíte?

Rozsah vzdelávacieho programu: 25 dní / 199 hodín



Prístup do vzdelávacieho portálu
www.digitalcompetence.sk, v ktorom
Vás čakajú spracované interak vne
študijné materiály pre jednotlivé
moduly systému ECDL.
Bezplatné pridelenie licencií
Microso  365 (Teams) pre pohodlnú
on-line výučbu.

Sme profesionáli a sme tu pre Vás
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