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Osnova k zdôvodneniu (vyjadrenie k prvým 4 bodom osnovy je povinné) 

1. Vysvetlite, ako Vám požadované vzdelávanie (vo vzťahu k cielenej profesii, ktorú aktuálne vykonávate, resp. plánujete 
vykonávať po absolvovaní vybraného vzdelávania) pomôže v kariérovom raste, t. j. pomôže Vám odborne rásť tak, aby 
ste sa vedeli uplatniť/udržať  na trhu práce, prípadne lepšie sa prispôsobiť zmenám na trhu práce, a popíšte tiež, ako 
konkrétne by Vašu pozíciu na trhu práce v súvislosti s cielenou profesiou mohlo ohroziť, ak by ste požadované 
vzdelávanie neabsolvovali. 

 
 

TOTO JE TEXT LEN PRE UKÁŽKU VYPLNENIA TLAČIVA – NEKOPÍROVAŤ !!! 
 
  
Rozšírenie vedomostí v programoch Microsoft 365 a Office mi budu služiť ako pracovné 
programy, ktoré požaduje zamestnávateľ v mojej práci a pomôžu mi udržať si pracovné miesto.  
Tieto programy sa vyvýjajú veľmi rýchlo a ja s nimi protrebudjem držať krok, aby som bol pre 
môjho zamestnávateľa naďalej zaujímavý a potrebný. Inak ma nahradia ľudia, ktorí tieto zručnosti 
majú napríklad čerstvo zo školy. 
 
 
2. Popíšte prepojenie medzi požadovaným vzdelávaním a Vašou cielenou profesiou (ako konkrétne pri výkone Vašej 

cielenej profesie využijete poznatky získané  požadovaným vzdelávaním a čo konkrétne budete pri výkone cielenej 
profesie robiť).  

 

TOTO JE TEXT LEN PRE UKÁŽKU VYPLNENIA TLAČIVA – NEKOPÍROVAŤ !!! 
 
Vzdelávanie je zamerané na najnovšie firemné programy, ktoré využíva naša firma – Microsoft 
365. Prepojenie je v tom, že potrebujem pre výkon mojej práce bezpečne a na vysokej úrovni 
ovládať prácu so zdieľanými dokumentami vo firme a využiť tieto programy aj pri práci z 
domu (home office). 
 
 
3. Popíšte prepojenie medzi Vašou cielenou profesiou a aktuálnou situáciou na trhu práce (kde konkrétne vidíte Vaše 

uplatnenie na trhu práce – uveďte konkrétneho zamestnávateľa a pozíciu, na ktorej by ste sa uňho mohli zamestnať – 
v prípade, ak je Vaša cielená profesia totožná s aktuálnou, stačí uviesť len konkrétneho zamestnávateľa). 

 

TOTO JE TEXT LEN PRE UKÁŽKU VYPLNENIA TLAČIVA – NEKOPÍROVAŤ !!! 
 
Mojou cielenou profesiou je momentálne moja práca (pracovná  pozícia) obchodného referenta 
u môjho zamestnávateľa, kde pracujem.  
Zamestnávateľ požaduje od zamestnancov, aby ovládali najnovšie programy zahrnuté v Microsoft 
365, ktoré sú aj súčasťou kurzu, preto mám záujem práve o tento kurz. 
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4. Popíšte konkrétne predpoklady, ktoré podľa Vás máte na výkon Vašej cielenej profesie (predpokladom môžu byť Vaše 
schopnosti, prenositeľné zručnosti, vzdelanie, prax alebo osobnostné predpoklady, t. j. povahové vlastnosti). 

 

TOTO JE TEXT LEN PRE UKÁŽKU VYPLNENIA TLAČIVA – NEKOPÍROVAŤ !!! 
 

Moju prácu vo firme (alebo prevádzkovanie živnosti) vykonávam už  12 rokov a chcem udržať 
krok, pomocou ďalšieho vzdelávania s meniacimi sa programami a mladšou generáciou kolegov. 
Mojej profesii to môže priniesť vyššiu kvalitu výkonu práce, flexibilitu pri riešení obchodných 
prípadov a vyššiu časovú efektivitu pri práci. 
Tým sa napĺňa predpoklad na výkon mojej práce u môjho zamestnávateľa (alebo výkon živnosti). 
 
 
 
 
5. Uveďte čokoľvek ďalšie, čo považujete s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu za dôležité a potrebné v tejto súvislosti 

spomenúť. 
 

TOTO JE TEXT LEN PRE UKÁŽKU VYPLNENIA TLAČIVA – NEKOPÍROVAŤ !!! 
 
Verím, že takýmto spôsobom si môžem zabezpečiť väčšiu istotu udržania pracovného miesta 
prípadne aj lepšieho platu. Takisto sa nebránim možnému kriérnemu postupu (na ktorý však musím 
byť pripravený).  
Veľmi ma zaujala ponuka kurzu ComBuS, ktorá je zameraná  nástroje Microsoft 365 používané 
vo firemnom prostredí.  
Tiež ma zaujala možnosť zapožičania komletne nainštalovaného počítača pre potreby vzdelávania 
sa v kurze – neviem či by som dokázal pripraviť svoj počítač tak, aby sa na ňom dalo študovať.  

 
 

 
6. Ak Vaše požadované vzdelávanie súvisí s oblasťou nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie alebo zeleného 

hospodárstva, popíšte túto súvislosť, resp. doložte relevantný doklad, ktorým bude súvislosť preukázaná.  
 

TOTO JE TEXT LEN PRE UKÁŽKU VYPLNENIA TLAČIVA – NEKOPÍROVAŤ !!! 
 
V mojom prípade zamestnávateľ požadoval, aby sme pracovali z domu, na čo som vôbec nebol 
pripravený. Aj keď momentálne už fungujeme v štandardnom pracovnom režime z doby pandémie 
zostali porady už len v online režime a takisto sa využíva aj naďalej home office. Tu vidím veľké 
rezervy, ktoré chcem doplniť. Predpokladám, že naša firma pôjde do budúcna práve touto cestou, 
aby sa digitalizovalo čo najviac procesov a šetrili financie na cestovanie, porady a tímovú 
spoluprácu.  
Digitalizácia a využitie nástrojov Microsoft 365 sa pre zamestnávateľa stalo neodeliteľnou 
súčasťou vývoja firmy a každá profesia si ho vyžaduje. Ak to ako zamestnanec neovládam stávam 
sa pre zamestnávateľa nepotrebným a zamestnávateľ bude hľadať nového zamestnanca, ktorý spĺňa 
požiadavky na nové nástroje digitalizácie vo firemnom prostredí. Preto sa potrebujem vzdelávať 
v oblasti digitalizácie. 
 
 

 


