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 Názov 
vzdelávacej 
aktivity (VA)  

PR – Projektové riadenie                             

Technické spôsobilosti – PM Hard Skills 
  

Rozvíjaná 

kompetencia 

Spôsobilosti  

manažéra a ich  
použitie v praxi 

Cieľová 

skupina 

študenti, absolventi,  

členovia projektových 
tímov, Start up tímy 

Rozsah modulu   podľa dohody 
Frekvencia 
konania 

podľa dohody 

Počet 
účastníkov   
v skupine 

8 Miesto podľa dohody 

Garant Rudolf Christopher Takáč, Peter Imrich 

 
Cieľ 
Spoznať zvolené technické spôsobilosti a naučiť sa ako a kedy  
ich využívať v praxi. 

 

Obsah –  pre workshop budú vybrané spôsobilosti z nasledovného rozsahu: 
  
 (a) definovanie a riadenie výstupov projektu (rozsahu) vo väzbe na merateľné prínosy 

projektu  
 (b) plánovanie a riadenie kvality výstupov projektu (5 prvkov kvality: zodpovednosť, 

kritéria, tolerancia, metóda, zručnosť)  
 (c)  plánovanie a riadenie nákladov projektu (rôzne postupy výpočtu nákladov, priebeh 

nákladov v čase pre stanovenie platobných míľnikov), rozpočet pre riziká, rozpočet pre 
zmenu  

 (d) plánovanie a riadenie trvania projektu (metóda kritického reťazca, časový nárazník, 
nadväznosť míľnikov projektu, kritická cesta & proaktívne riadenie)  

 (e) plánovanie a riadene ľudských prostriedkov (efektívna matica zodpovednosti, 
komunikačný plán, manažment & motivácia, „pestovanie“ projektového tímu) 

 (f) riadenie zmien (kritéria pre spracovanie zmeny, zmena a riadenie rizík, projektový 

trojuholník)   
 (g) riadenie zúčastnených strán (zahrnutie zúčastnených strán pri spúšťaní, plánovaní, 

uskutočňovaní, kontrole a ukončovaní projektu)   
 (h) plánovanie a riadenie konfigurácie (riadenie verzií dokumentácie, priebežného 

vytvárania výstupov projektu, záznam o konfigurácii výstupov, evidencia chýb a 
problémov, akceptácia výstupov)  

 (i) celostné riadenie projektu (pozícia projektového manažéra, pozícia sponzora projektu, 
nadhľad nad projektom – orientácia na výsledok, poučenia z projektu)   

 

Forma vzdelávania  
Priame vyučovanie, uzatvorená firemná vzdelávacia aktivita, sebavzdelávanie   

  

 
Metódy vzdelávania  
Prednášky, workshop,  diskusia,  vysvetlenie a pochopenie súvislostí na praktickej situácii v 

prípadovej štúdii, hľadanie a precvičovanie riešenia v projektových tímoch pod dohľadom 
lektora, prezentovanie dosiahnutých riešení, poučenia, interaktívna komunikácia  
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Spracované 1. februára 2017 

 

  

Hodnotenie/certifikácia  
výstupný test znalosti, certifikát pre úspešných účastníkov vzdelávacej aktivity 
 

Jazyk  
Slovensky, Anglicky 
 

 
 


