
 
 

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje" 

www.esf.gov.sk; www.minedu.sk 

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o., Liptovský Mikuláš realizuje v rámci 
projektu "Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 

21. storočia" vzdelávanie: 

1. Vzdelávanie v oblasti e-Government  

Obsah vzdelávania: 

• Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok                                              

• Vymedzenie základných pojmov    

• Zriadenie elektronickej schránky 

• Aktivácia a prístup do elektronickej schránky 

• Zrušenie elektronickej schránky  

•  Kvalifikovaný elektronický podpis 

• Samotný výkon verejnej moci elektronicky vrátane praktickej ukážky jednotlivých 
funkcií  elektronickej schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu 

• Inštalácia softvéru, a nastavenie technického vybavenia  

Počet osôb 1 skupina: 8  

Počet hodín: 30 t.j 6 h x 5 dní  

2. Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti 

• Naučiť účastníkov porozumieť finančným produktom (termínovaný vklad, kreditná karta, 
hypotéka, životná a neživotná poistka, podielové fondy, leasing, atď.) a finančným termínom 
(úrok, istina, akcia, dividenda, inflácia, výnos, atď.)     

•  Získať skúsenosti s fungovaním finančných produktov za niekoľko rokov až desaťročí     

•  Ponúknuť účastníkom myšlienku sporenia, investovania a tvorby pasívneho príjmu (ako 
alternatívu voči konzumnému životu a zadlžovaniu)  

Počet osôb 1 skupina: 8  

Počet hodín: 30 t.j 6 h x 5 dní  

3. Vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností  

Modul I. Self marketing: posilnenie kompetencií v oblasti self-managementu a self-marketingu. 
Zameranie sa na tie pracovné a životné projekty, ktoré pre účastníkov predstavujú výzvu.            
Modul II. Efektívna komunikácia: komunikačné zručnosti ako základný predpoklad úspechov 
nielen v zamestnaní, dobrých vzťahov na pracovisku, ale aj v súkromnom živote. 
Prostredníctvom úspešnej komunikácie je možné zlepšiť nielen pracovné výsledky, ale aj kvalitu 
osobného života. Osvojenie si asertívneho správania, asertívnych  práv, zásad a techník ako 
predpokladu efektívnej komunikácie. Získanie kompetencie odhaliť manipulačné techniky 
v komunikácii.  

Modul III. Manažment konfliktov: prehľad o možných spôsoboch riešenia konfliktov 
a najčastejších chybách, ktoré vedú k prehĺbeniu konfliktov. Osvojenie si techník efektívneho 
riešenia konfliktov na pracovisku aj v osobnom živote.  

Modul IV. Tímová práca: prehľad ako dosiahnuť efektívnejšiu tímovú prácu, ako nastaviť osobné 
a tímové ciele, ako podporovať tímovú prácu, ako riešiť konfliktné situácie v tíme. 

Počet osôb 1 skupina: 8  

Počet hodín: 40 t.j 8 h x 5 dní  

4. ECDL vzdelávanie  

Modul: M2. Základy práce s počítačom - Tento modul vymedzuje základné pojmy a zručnosti z 
oblasti  IKT, zamerané na používanie príslušných zariadení, na vytváranie a správu súborov, na 
problematiku sietí a na dátovú bezpečnosť.  

Modul: M3 – Spracovanie textu - Spracovanie textu, vyžaduje, aby účastník preukázal schopnosť 
používať aplikáciu na spracovanie textu na vytváranie bežných listov a dokumentov.  

Modul: M4 – Tabuľkový kalkulátor - Tabuľkový kalkulátor, vyžaduje, aby účastník chápal princípy 
práce s pracovnými hárkami a preukázal schopnosť rutinne pracovať s tabuľkovým kalkulátorom.  

Modul: M7 – Základy práce online Tento modul menuje podstatné pojmy a zručnosti, ktoré sa 
týkajú prezerania webových stránok, efektívneho vyhľadávania informácií, komunikácie online a 
elektronickej pošty (e-mailu).   

Výstupom vzdelávania budú úspešní absolventi s certifikátom ECDL , ktorí absolvujú certifikačnú 
skúšku v akreditovanom testovacom centre ECDL.  

Počet osôb 1 skupina: 8 - 10 

Počet hodín: 160 hodín 
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