
                                                  
 

         

 

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. 
O jeho popularite svedčia i čísla, napríklad, v minulom roku bolo vykonaných 2,2 milióna testov. Na Slovensku sa systém 
ECDL úspešne používa od roku 2003, pričom v roku 2014 prešiel inováciou a pod označením „nové“ ECDL ponúka 
verejnosti vyššiu flexibilitu, nový obsah a širší záber tém tak, aby plne zodpovedal aktuálnym požiadavkám 
zamestnávateľov, študijných odborov či potrebám individuálnych klientov.  

Systém ECDL je výnimočný, lebo je    

 štandardizovaný: na celom svete sa používajú rovnaké sylaby, rovnaké skúšky (testy) rovnaké pravidlá a 

postupy pri vyhodnocovaní skúšok, to znamená, že výpovedná schopnosť vydaných certifikátov je 
v medzinárodnom meradle rovnaká.   

 objektívny: je stanovená medzinárodne jednotná metodika hodnotenia výsledkov skúšok, národná inšpekcia 

kvality, hodnotenie skúšok je anonymné 

 založený na merateľných ukazovateľoch: každý modul má svoj podrobný štruktúrovaný sylabus, ktorý 

špecifikuje hĺbku i rozsah požadovaných znalostí a zručností, preto umožňuje merať i porovnávať 

 nezávislý: štandardné otázky a úlohy v testoch sú formulované nezávisle od výrobcov softvéru 

 aktuálny: okruhy znalostí a zručností sa pravidelne aktualizujú podľa vývoja v IT 

 praktický: väčšina skúšobných úloh je "zo života", skúšky prebiehajú v reálnom programovom prostredí 

na najbežnejších softvérových aplikáciách 

 flexibilný: testy možno absolvovať postupne podľa vlastného výberu, v rôznych testovacích centrách, 

v rôznych krajinách. Nie je určený ani žiaden konkrétny spôsob získania znalostí a zručností  

 bez bariér a obmedzení: pre osoby so zdravotným postihnutím možno podmienky na vykonanie testovania 

vhodným spôsobom upraviť 

 plne kompatibilný: systém ECDL je plne kompatibilný s Európskym referenčným rámcom digitálnych 

kompetencií 

 podporovaný slovenskými zamestnávateľmi:  slovenskí zamestnávatelia podporujú uznávanie certifikátov 

systému ECDL, čo oficiálne vyjadrili v júni 2016 v Memorande k zvyšovaniu  počítačovej gramotnosti 
na Slovensku   

S certifikátom ECDL žiak získa:   

 medzinárodne rešpektovaný certifikát o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača 

 vyššiu výkonnosť pri ďalšom štúdiu a následne ďalej v zamestnaní  vďaka efektívnemu až profesionálnemu 

zvládaniu štandardných kancelárskych aplikácií a špecializovaných aplikácií 

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

 uľahčenie zácviku do používania nových, náročnejších alebo špecializovaných systémov 

 lepšie možnosti na trhu práce, pretože digitálne zručnosti overené podľa medzinárodného štandardu sú jasne 

čitateľnou kvalifikáciou pre zamestnávateľov doma i v zahraničí  

 predpoklady pre pracovnú mobilitu -  certifikát ECDL sa vydáva v slovenskom a v anglickom jazyku a medzi 
zamestnávateľmi v zahraničí je všeobecne rešpektovaný. Je súčasťou národných kvalifikačných rámcov vo 
viacerých krajinách Európy a sveta  
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Prínos ECDL pre školu: 

 vyššia kvalita služieb študentom, pretože ich pripraví na medzinárodne rešpektovanú skúšku  

 lepšia štartovacia pozícia vlastných študentov pri uplatnení v praxi  

 nástroj na zvýšenie účinnosti vzdelávania, vzdelávanie prebieha intenzívnejšie, ak sa končí overením 

vážnou skúškou z nadobudnutých znalostí a zručností 

 uľahčenie výučby študentov v používaní špecializovaných IT nástrojov 

Moduly – Profily - Certifikáty ECDL  

Certifikačný systém ECDL overuje úroveň digitálnych zručností prostredníctvom skúšok na dvoch stupňoch náročnosti 
(základnej a pokročilej). Skúšky je možné vykonať celkom z 15 modulov (tematických oblastí IT). K dispozícii sú 
odporúčané kombinácie modulov (tzv. profily ECDL), alebo si žiak vytvorí kombináciu modulov podľa vlastného 
výberu (individuálny profil ECDL). Skúšky prebiehajú v slovenčine. Na základnej úrovni trvajú skúšky z jedného modulu 
maximálne 45 minút, na pokročilej úrovni 60 minút.  

Úspešný absolvent skúšok získa:    

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

 digitálna gramotnosť – ak držiteľ certifikátu úspešne vykonal skúšky 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 skúšky na dosiahnutie úrovne digitálnej 

gramotnosti a vykonal skúšky  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 (do roku 2016 mal certifikát názov Certifikát ECDL resp. ECDL 
Standard)  

 digitálna odbornosť – ak držiteľ certifikátu úspešne vykonal skúšky z minimálne troch modulov na 

pokročilej úrovni, t.j. spomedzi modulov Pokročilá práca s textom, Pokročilá práca s tabuľkami, Pokročilá 
práca s prezentáciou, Pokročilá práca s databázou 

Ďalšie informácie  o certifikačnom systéme ECDL poskytne Slovenská informatická spoločnosť – garant ECDL na 
Slovensku  

www.ecdl.sk         
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