
                                                  
 

         

 

ECDL – európsky štandard pre overovanie digitálnych zručností  

ECDL (European Computer Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na počítače) 

je medzinárodný program na overovanie počítačových znalostí a zručností, ktorý je určený bežným používateľom 
výpočtovej techniky. Systém ECDL je rešpektovaný a uznávaný zamestnávateľmi vo viac ako 140 krajinách sveta. 
Skúšky je možné vykonať v 41 jazykoch vrátane slovenčiny. O jeho popularite svedčia i čísla, napríklad, len v roku 2015 
bolo vykonaných 2,2 milióna testov. Na Slovensku sa systém ECDL úspešne používa od roku 2003 a je priebežne 
inovovaný a prispôsobovaný rozvoju IKT. Od roku 2014 ponúka verejnosti vyššiu flexibilitu, nový  obsah a širší záber tém 
tak, aby plne zodpovedal aktuálnym požiadavkám zamestnávateľov, študijných odborov či potrebám individuálnych 
klientov v ich celoživotnom vzdelávaní. 

Okruh požadovaných a testovaných znalostí a zručností podrobne stanovujú celosvetovo jednotné štandardy - sylaby 
ECDL. Požadované znalosti a zručnosti sa delia do tematických oblastí  – modulov. Uchádzači absolvujú testy 
z jednotlivých modulov v niektorom z desiatok testovacích centier na Slovensku. Testy prebiehajú v slovenčine a pre 
každého testovaného sú zostavy otázok a úloh pred testom náhodne vylosované. Celkove je k dispozícií vyše 15 
modulov a ďalšie sa stále vyvíjajú. Základný test trvá maximálne 45 minút, test na pokročilej úrovni 60 minút.  

Certifikát ECDL je doklad o preukázaných a objektívne overených znalostiach a zručnostiach pri práci s počítačom.  

Hlavné charakteristiky systému ECDL:  

 objektivita a porovnateľnosť - okruh požadovaných znalostí a zručností (štandardy) ako aj proces certifikácie 

je všade rovnaký, nezávislý od výrobcov softvéru a hardvéru či miesta konania testu,  

 aktualizácia obsahu - okruhy znalostí a zručností sa pravidelne aktualizujú podľa vývoja v IT 

 praktické úlohy -  testovanie prebieha prostredníctvom riešenia úloh vo vybranom konkrétnom softvérovom 

prostredí  

 mobilita - testy možno absolvovať postupne (podľa vlastného výberu), v rôznych testovacích centrách, 

v rôznych štátoch 

 žiadne bariéry - pre osoby so zdravotným postihnutím možno podmienky na vykonanie testovania vhodným 

spôsobom upraviť  

 štandardné profily –   tematické oblasti (moduly) sú zoskupené do troch štandardne odporúčaných profilov, 

ktoré budujú určitú úroveň digitálnej spôsobilosti (digitálna gramotnosť, digitálna kvalifikovanosť, digitálna 
odbornosť) a zároveň umožňujú aj flexibilitu podľa potrieb klienta   

 individuálne profily – tematické oblasti (moduly) možno zoskupovať aj do individuálnych profilov, podľa 

špecifických potrieb klienta   

 príprava bez obmedzení  - systém ECDL neurčuje žiaden konkrétny spôsob získania znalostí a zručností 

S ECDL získate:   

 medzinárodne rešpektované osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača 

 vyššiu výkonnosť v práci resp. pomoc pri ďalšom štúdiu na všetkých stupňoch škôl vďaka efektívnemu až 

profesionálnemu zvládaniu štandardných kancelárskych aplikácií 

 lepší prístup k informáciám, efektívny a bezpečný spôsob ich spracovania a zdieľania 

 úsporu prostriedkov – jednoduché problémy s počítačom nemusí riešiť IT profesionál    

 uľahčenie zácviku do používania nových a náročnejších systémov 

 nové možnosti na trhu práce  
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Certifikáty ECDL  

Certifikovať digitálne zručnosti možno na základnej a tiež profesionálnej  úrovni náročnosti. Na Slovensku môžete získať 
nasledovné typy certifikátov ECDL: 

 

 ECDL Profile Certificate –  osvedčenie o všetkých úspešne vykonaných testoch, pričom  certifikát uvádza 
aj úroveň dosiahnutej digitálnej spôsobilosti nasledovne:  

 digitálna gramotnosť – ak držiteľ certifikátu úspešne vykonal testy z modulov: Základy práce s počítačom, 
Základy práce online, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, (do roku 2016 bol vydávaný Certifikát ECDL 

Štart resp. ECDL Base) 

 digitálna kvalifikovanosť - ak držiteľ certifikátu úspešne vykonal testy na dosiahnutie úrovne digitálnej 
gramotnosti a vykonal testy z troch ďalších modulov podľa vlastného výberu spomedzi modulov Práca 
s obrázkami a grafikou, Prezentácia, Používanie databáz, Bezpečnosť pri využívaní IKT, Online 
spolupráca,  Úprava webových stránok, Plánovanie projektov 

 digitálna odbornosť –ak držiteľ certifikátu úspešne vykonal testy z minimálne troch modulov zaradených 

do skupiny profesionálnych zručností, t.j. spomedzi modulov Pokročilá práca s textom, Pokročilá práca 
s tabuľkami, Pokročilá práca s prezentáciou, Pokročilá práca s databázou 

 

 

V prípade záujmu o overenie svojich počítačových zručností podľa systému ECDL kontaktujte niektoré z Akreditovaných 
testovacích centier ECDL, kde si dohodnete konkrétne termíny a v prípade potreby aj vzdelávanie. Zoznam 
Akreditovaných testovacích centier ECDL (ATC) nájdete na www.ecdl.sk.  

Celosvetovo sa na certifikáciu znalostí a zručností podľa ECDL - Európskeho vodičského preukazu na počítače 

zaregistrovalo už vyše 14,6 milióna uchádzačov. Na Slovensku už viac ako 41 200 osôb.  

Certifikačný systém ECDL na Slovensku garantuje a prevádzkuje na neziskovom princípe Slovenská informatická 
spoločnosť, stavovská organizácia slovenských informatikov. 

 
Ďalšie informácie získate na        Garant ECDL na Slovensku 
www.ecdl.sk      :      
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