
Ako si môžem zvoliť prípravu?
ź Možno už väčšinu poznáte zo školy alebo              

z práce a potrebujete si naštudovať len 
zopár detailov

ź možno potrebujete len nejaké konzultácie              
u školiacej firmy, inštitúcie

ź možno vám bude vyhovovať diaľkový alebo                   
e-learningový kurz

ź možno uprednostníte riadne školenie,                
na ktorom vás všetko naučia

ź alebo sa poraďte napr. v niektorom 
akreditovanom testovacom centre ECDL.

Európsky vodičský
preukaz na počítače - fakty
ź je doklad o nadobudnutí znalostí a zručností 

a nemá časovo obmedzenú platnosť, je 
medzinárodný

ź akceptuje ho stále viac zamestnávateľov na 
Slovensku

ź na svete sa oň doteraz uchádzalo                
už 15,2 milióna ľudí 

ź na Slovensku ho už má vyše 34 000 ľudí.

A skúšky?
ź Sú rovnaké na celom svete, vykonávajú sa 

na praktických úlohách, na Vami zvolenom 
softvéri 

ź vykonávajú sa za presne určených 
podmienok a možno ich absolvovať                       
v ľubovoľnom poradí, postupne počas 
viacerých rokov

ź skúšky je možné vykonať na základnej 
úrovni (moduly zo skupiny Base a Standard) 
alebo na pokročilej úrovni (moduly zo 
skupiny Advanced)

ź možno ich vykonať v ktoromkoľvek                                
z akreditovaných testovacích centier na 
Slovensku alebo aj v inom štáte;

ź na Slovensku sa skúšky konajú                                 
v slovenskom jazyku

ź sú pre všetky vekové kategórie, úrovne 
vzdelania a sú možné prispôsobenia pre 
osoby so zdravotným postihnutím

ź na Slovensku sú v ponuke tieto moduly                 
(pre uvedené aplikácie)

§ M2 Základy práce s počítačom 
(pre Win7, Win10 + Prieskumník)

§ M3 Spracovanie textu                 
(pre Word / Writer)

§ M4 Tabuľkový kalkulátor              
(pre Excel / Calc)

§ M5 Používanie databáz                 
(pre Access / Base)

§ M6 Prezentácia                             
(pre PowerPoint / Impress)

§ M7 Základy práce online               
(pre IE + Outlook / Thunderbird)

§ M9 Práca s obrázkami a grafikou 
(pre Gimp)

§ M12 Bezpečnosť                                  
pri využívaní IKT                           
(pre Security Essentials + 7-Zip,…)

§ AM3 Pokročilá práca s textom 
(pre Word)

§ AM4 Pokročilá práca                           
s tabuľkami (pre Excel)

§ AM5 Pokročilá práca                          
s databázou (pre Access)

§ AM6 Pokročilá práca                           
s prezentáciou (pre PowerPoint)

Ďalšie informácie na webe:
www.ecdl.sk
na adrese:
Slovenská informatická spoločnosť,
Kancelária ECDL
FMFI UK, Mlynská dolina 5692
842 48 Bratislava 4
Tel: 02/ 6920 2020
ecdl@ecdl.sk
alebo:
V akreditovaných testovacích
centrách ECDL.
Ich aktuálny zoznam
je zverejnený na
www.ecdl.sk.
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NA POČÍTAČE ?
ź lebo ľudia majú sklon hodnotiť svoje 

počítačové zručnosti lepšie, ako                       
v skutočnosti sú

ź lebo ich znalosti a zručnosti pre prácu           
s počítačom sú overené testami podľa 
medzinárodného štandardu

ź lebo nebudú pri práci zaťažovať IT 
špecialistov alebo kolegov s jednoduchými 
problémami

ź lebo budú rýchlejšie zvládať zaškolenia do 
špecializovaných podnikových systémov

ź lebo budú lepšie zvládať prácu i zaškolenie 
do špecializovaných podnikových 
systémov

ź lebo údaje vo svojom počítači vedia chrániť 
pred bezpečnostnými ohrozeniami a budú 
lepšie chrániť údaje pred bezpečnostnými 
ohrozeniami

ź lebo tým všetkým zvyšujú celkovú efektivitu 
organizácie.

Čo mi prinesie Európsky
vodičský preukaz na počítače?
ź medzinárodne uznávané potvrdenie                    

o znalostiach a zručnostiach pri používaní 
počítača

ź dobré ovládanie hlavných kancelárskych 
aplikácií, čo prináša urýchlenie a skvalitnenie 
práce s PC 

ź schopnosť odstrániť niektoré problémy s PC 
vlastnými silami

ź schopnosť predchádzať bezpečnostným 
rizikám na Internete  

ź rešpekt v kolektíve, lebo znalý a zručný vie 
poradiť.

Ako sa dá Európsky vodičský
preukaz na počítače získať?
ź o konkrétnych podmienkach sa informujte        

v najbližšom akreditovanom testovacom 
centre ECDL, na Slovensku ich je vyše 20

ź doplňte si vami zvoleným spôsobom svoje 
znalosti a zručnosti

ź absolvujte potrebné skúšky

ź preukaz sa vydáva ako certifikát, ktorý 
osvedčuje úspešné vykonanie  zvolených 
skúšok a uvádza  aj dosiahnutú úroveň 
digitálnej spôsobilosti.

Certifikát ECDL Expert

ECDL Expert Certificate

Týmto potvrdzujeme, že

This is to certify, that

Európsky vodičský preukaz na počítače Expert

European Computer Driving Licence Expert

Sylaby ECDL Advanced, verzia:

ECDL Advanced Syllabi, version:

Modul:
Module:

úspešne absolvoval(a) skúšky z nasledovných modulov podľa Sylabov ECDL Advanced, 

čím splnil(a) požiadavky na udelenie Certifikátu

has successfully passed the following modules of the ECDL Advanced Syllabi and fulfilled the requirements for granting of the 

Sylaby ECDL Advanced v slovenskom jazyku 

sú zverejnené na www.ecdl.sk.

ECDL Advanced Syllabi in Slovak language

are published on www.ecdl.sk.
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Týmto osvedčujeme, že

This is to certify that

úspešne vykonal(a) skúšky z nasledovných modulov systému ECDL:  

has successfully completed the following modules:

Výsledky skúšok možno overiť v Slovenskej informatickej spoločnosti, ktorá je národným 

garantom ECDL pre Slovensko. Tests results can be verified with the Slovak Society for 

Computer Science, the ECDL National Operator for Slovakia

DOBRÉ POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI
OCENÍ KAŽDÝ 
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