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Základy projektového 
manažmentu

Komu je školenie určené
Školenie projektového manažmentu je určené
najmä uchádzačom, ktorí nemajú dostatočné 
skúsenosti v riadení projektov a potrebujú si zlepšiť
zručnosti v tejto oblasti, rozšíriť svoje 
zodpovednosti a kompetencie a stať sa 
atraktívnejším pre svojho zamestnávateľa. Školenie 
je tiež určené študentom, ktorí uprednostňujú 
vzdelávanie v slovenskom jazyku.

The Academy

Róbert Srnka je držiteľom medzinárodne 
uznávaných profesijných kvalifikácií 
ACCA, CIMA a PMP a zároveň aj 
licencovaný školiteľ pre kvalifikácie PMP® 
a CAPM® vyvinuté jednou z najväčších 
profesijných organizácií PMI (Project 
Management Institute).

Róbert má viac ako 20 rokov praktických 
skúseností z oblasti projektového riadenia 
v rámci pôsobenia v medzinárodných i 
lokálnych spoločnostiach PwC, IBM a 
Stredoslovenská energetika. Ako 
projektový manažér riadil širokú škálu 
projektov vrátane implementácií 
informačných technológií, vzdelávacích 
potrieb a auditov. 

Termíny
podľa dohody pre uzatvorenú skupinu študentov

Počet účastníkov: 10 - 15

Cena pre uzatvorenú skupinu
3 250 EUR + DPH/ školiaci program
Cena za osobu 
320 EUR + DPH

Registrácia
www.pwcacademy/registration

Róbert Srnka

Lektor

Termíny a ceny v roku 2019

Akadémia PwC pripravila 2-dňový študijný program, ktorý vás naučí efektívne plánovať, realizovať 

a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním moderných metód projektového manažmentu.

Zameriame sa na dodržanie všetkých fáz riadenia projektov a okrem teoretických poznatkov           

Vám poskytneme aj praktické zručnosti okamžite využiteľné v praxi.  
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Obsahom školení sú základné princípy riadenia projektu tak, ako ich definuje medzinárodná profesná organizácia 
Project Management Institute v PMBOOK – štandarde pre riadenie projektov. 

10 znalostných oblastí

www.pwcacademy.sk

Kontakty

Radoslav Blahuta
Obchodný zástupca Akadémie
+421 910 420 818
radoslav.blahuta@pwc.com

Martin Šalgo
Obchodný zástupca Akadémie
+421 903 412 225
martin.salgo@pwc.com
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Kľúčové pojmy

5 procesných skupín, z ktorých pozostávajú projekty

• definícia projektu
• určenie programu a prevádzkových činnosti
• definovanie rolí a zodpovedností na projekte

Obsahová náplň školenia
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