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Účasť na vzdelávacích kurzoch pre zamestnancov ÚMV (rektorátu) 
 
Podpora zvyšovania zručností odborných pracovníkov rektorátu STU cez 
absolvovanie kurzov zameraných na rôzne oblasti, prioritne vedenie porád.... 

Iniciatíva vychádza z potreby zdokonaľovať sa v daných zručnostiach, v súvislosti 
s prípravou projektu EUST, rovnako vo väzbe na odporúčania realizovaného 
personálneho auditu z roku 2021 

Radi by sme využili ponúknuté kurzy spoločnosťou PDCS 

https://www.pdcs.sk/otvorene-kurzy 

 

Vedenie porád a skupinové rozhodovanie online 

Kurz je zameraný na to ako efektívne zorganizovať a viesť poradu mimo pracovisko, 
projektové či iné pracovné stretnutie prostredníctvom online nástrojov. V aktuálnej 
situácii prináša možnosť absolvovať jeden alebo viacero z kurzov so zameraním na 
online facilitáciu stretnutí, porád a konferencií, prípadne na riadenie tímu na diaľku.  

 Cena kurzu 60.00, zľavy podľa počtu účastníkov z jednej inštitúcie 

Hlavné témy kurzu zameraného na vedenie porád sú: 

 Ako v online nastaviť pravidelné porady, ich program a zápisy a ako porady 
efektívne viesť, 

 Ako sa skupinovo rozhodovať v online (divergentné a konvergentné postupy; 
brainstorming, zoskupovanie nápadov, skusmé hlasovanie posudzovanie 
položiek, prioritizácia, iné typy hlasovania), 

 Ako v online pracovných stretnutiach dosiahnuť prijateľnú kombináciu 
efektivity a budovania vzťahov, povzbudzovania pracovníkov, prípadne 
zábavy – ako pracovať s dynamikou skupiny v online, 

 Ako v online zabezpečiť efektívne riadenie tímu online – online nástroje a 
ďalšie metódy riadenia tímu na diaľku (niekoľko typov), 

 Skúšanie si online facilitovania a získanie spätnej väzby. 

Prezentačné zručnosti v online priestore 

Kurz je zameraný na zručnosti prezentovania (nielen) online. Kurz obsahuje 
dištančné vzdelávanie v reálnom čase, ako aj súbor online aktivít (videí, textov, 
nahrávok, samostatných úloh), ktoré si účastníci môžu zrealizovať vo vlastnom 

https://www.pdcs.sk/otvorene-kurzy
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tempe. Naučí vás, ako prezentovať živo, pútavo, štruktúrovane, múdro a bez 
zbytočného stresu. 

- Cena kurzu 90.00, zľavy podľa počtu účastníkov z jednej inštitúcie 

 Hlavné témy kurzu zameraného na vedenie porád sú: 

 ako zvoliť vhodný nástroj na online prezentáciu vzhľadom na veľkosť skupiny, 
ich digitálnu zručnosť a očakávania, 

 ako si pripraviť online prezentáciu s vizuálmi, aké vizualizačné nástroje sa 
dajú použiť podľa zvoleného cieľa,  

 ako zabezpečiť interaktivitu v online priestore, ako diskutovať, hlasovať, 
pracovať v menších skupinách, 

 ako bojovať s nudou a vyhnúť sa táraniu. 

Ale pochopiteľne budeme prezentovať, skúšať si to pred obrazovkou počítača či 
mobilu, cez ktorý sa uvidíme a povieme si spätnú väzbu a dobré tipy na to, čo robiť a 
čo nerobiť. Budeme spolu diskutovať, pracovať vo dvojiciach aj všetci spolu. 

PDCS taktiež ponúka kurzy „šité na mieru“. Na základe zadaných požiadaviek by pre 
STU vedeli pripraviť obsahovú aj cenovú ponuku.  

 
 
 


