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ECDL Foundation presents DG Research & 
Innovation with their Accredited Test Centre 
Certificate 

 
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL RESEARCH AND 
INNOVATION BECOMES ECDL ACCREDITED TEST CENTRE  

Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie Európskej komisie sa stalo 
Akreditovaným testovacím centrom ECDL 
 
 

Tlačová správa 

Brusel, Máj 2016 

Na základe novej iniciatívy rozšíriť digitálne zručnosti 
a zvýšiť produktivitu pracovného miesta získajú 
zamestnanci Generálneho riaditeľstva pre výskum 
a inovácie EK (DG Research and Innovation) výhodu 
ECDL certifikácie. Generálne riaditeľstvo ako nové 
Akreditované testovacie centrum ECDL bude školiť 
a overovať znalosti u viac ako 200 zamestnancov 
Európskej komisie podľa systému ECDL, ktorý je 
medzinárodným štandardom v certifikácii digitálnych 
znalostí a zručností bežných používateľov PC.  

Spolupráca medzi ECDL Foundation a Generálnym 
riaditeľstvom pre výskum a inovácie EK pomôže 
zamestnancom zlepšiť ich existujúce digitálne znalosti 
a zručnosti a tým lepšie slúžiť občanom Európy. ECDL 
je rešpektované na celom svete ako štandard pre digitálne znalosti a zručnosti bežného 
používateľa PC; zamestnancom ponúka cennú príležitosť rozvinúť si profesionalitu a získať 
znalosti a zručnosti, ktoré im pomôžu v kariére. 

Výkonný riaditeľ ECDL Foundation, Damien O’Sullivan povedal: “Nikdy neboli digitálne 
kompetencie/ kvalifikovanosť dôležitejšie ako práve v čase, keď zamestnanci by mali byť 
schopní vyprodukovať viac, ale s menšími zdrojmi. Generálne riaditeľstvo pre výskum 
a inovácie EK rozpoznalo potrebu doškoliť a certifikovať svojich zamestnancov podľa 
medzinárodného štandardu ECDL. ECDL Foundation si váži možnosť privítať EK v sieti 
testovacích centier ECDL.“  

Európsky vodičský preukaz (European Computer Driving Licence) sa začal etablovať v roku 
1997 s pomocou financovania z výskumného programu únie s názvom ESPRIT. Od vtedy 
ECDL narástlo na program poskytovaný vo vyše 100 štátoch sveta a v 40 jazykoch. Je 
uznávaný v kvalifikačných systémoch viacerých štátov, medzi iným vo Veľkej Británii, Írsku, 
Francúzsku, Rumunsku a Taliansku, a využíva ho tiež veľké množstvo ministerstiev 
a štátnych agentúr. 
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O ECDL Foundation 
 
ECDL Foundation je medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je zvyšovať digitálne kompetencie u pracovnej sily, 
vo vzdelávaní a v celej spoločnosti.  Náš certifikačný systém, ktorý poskytujeme prostredníctvom aktívnej siete 
testovacích centier vo viac ako 100 krajinách, umožňuje jednotlivcom a aj organizáciám  posúdiť, doplniť a 
certifikovať  ich kompetencie pri používaní počítača a digitálnych nástrojov podľa globálne rešpektovaného 
štandardu ECDL, ktorý je vo svete známy aj pod názvom ICDL.  

Ako neziskový sociálny podnik ECDL Foundation (ICDL Foundation) profituje z jednotnej podpory expertov 
z národných informatických spoločností a partnerov vo svete, pri vývoji od výrobcov nezávislých štandardov, ktoré 
definujú znalosti a zručnosti potrebné na efektívne využívanie digitálnych technológií.  Pri vytváraní našich 
programov spolupracujeme s partnermi vo vzdelávaní, s lokálnymi i regionálnymi úradmi, s národnými štátnymi 
správami, s medzinárodnými vývojárskymi organizáciami  ako aj so zamestnávateľmi z verejného i súkromného 
sektoru vo všetkých odvetviach.  

Kvalita a povesť ECDL (ICDL) je vytvorená na skoro 20 ročných skúsenostiach v poskytovaní certifikačných 
programov pre vyše 14 miliónov ľudí vo viac ako 40 jazykoch na celom svete, pričom za rok absolvuje testy ECDL 
/ ICDL vyše 2,5 milióna osôb.  Úspech dosahujeme stálou inováciou vo vývoji certifikačných programov, 
dôkladným dodržiavaním metodiky pri návrhu testov a systematickým  uplatňovaním štandardov kvality.   
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