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Bardejov 
 
Akadémia vzdelávania 
pobočka Bardejov 

Miškovského 1 
085  26 Bardejov 
  

Názov vzdelávacieho programu 

A  Základy účtovníctva pre prax 
  vo firme -Podvojné   
  účtovníctvo 
A  Základy účtovníctva pre prax 
  vo firme 
A  Základy účtovníctva pre prax 
  vo firme -Podvojné   
  účtovníctvo, Daňový systém 
A  Pomocník murára 
A  Montér suchých stavieb 
A  Inštalatér 
A  Opatrovateľstvo -nadstavbový 
  kurz 
   Bezpečnostný technik 
   Bezpečnostný technik 
   - semináre jednodňové 
   Konverzácie z NJ pre lekárov 
   Konverzácie z AJ pre lekárov 
   Nemecký jazyk 
   Právne minimum mzdovej  
  účtovníčky, personalistu - 
  výklad legislatívy 
   Finančný manaţment 
   Strategické plánovanie 
   Pracovné právo  
  v personálnom riadení- výklad 
  legislatívy 
   Ochrana osobných údajov,  
  kamerový systém -výklad  
  legislatívy 
   Vodič motorových   
  vysokozdviţných vozíkov 
   Viazač bremien 
   Obsluha zdvíhacích zariadení 
   Lešenár 
   Anglický jazyk 

   Kurz informačno-komunik.  
  technológií - príprava  
  na ECDL 
 
Inštitút cudzích jazykov  
Súkromná jazyková škola 

Jiráskova 12 
085 01 Bardejov 1 
 0908 313 082 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Anglický jazyk                                                                                                                                                               
A  Nemecký jazyk                                                                                                                                                              
A  Francúzsky jazyk                                                                                                                                                            
A  Španielsky jazyk                                                                                                                                                            
 
SČK - územný spolok 

Sv. Jakuba 33 
085 01 Bardejov 1 
 054/4722 358 

Názov vzdelávacieho programu 

   Preškolenie opatrovateliek                                                                                                                             
   Doškolenie opatrovateliek                                                                                                                              
   RK Klasická masáţ                                                                                                                                      
  Školenie medzinárodného  
  humanitárneho práva                                                                                                          
   Školenie odbornej   
  spôsobilosti s RÚVZ                                                                                                                  
   Kurz Opatrovania                                                                                                                                       
 
Spojená škola J. Henischa 
org. zloţka SOŠ 

Slovenská 5 
085 01 Bardejov 1 
 054/4861 934 

Názov vzdelávacieho programu 

   ZK zvárania plameňom Z-G1                                                                                                                   
   ZK zvárania elektrickým  
  oblúkom obal. elektródou  
  Z-E1                                                                                                 
   ZK zvárania elektrickým  
  oblúkom v ochrannom plyne  
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  Z-M1                                                                                          
   Zaškolenie pre rezanie  
  kyslíkom D-G2                                                                                                                   
   Doplnkový kurz zvárania  
  elektrickým oblúkom v ochr.  
  plyne Z-M1-D                                                                                        

 
 
Humenné 
 
Akadémia vzdelávania 
pobočka Humenné 

Námestie Slobody   26/10 
066  01 Humenné 
  

Názov vzdelávacieho programu 

   Daňové priznanie fyzických  
  osôb 
   Ročné zúčtovanie dane  
  z príjmov 
   Daň z príjmov právnických  
  osôb 
   Novela Zákonníka práce 
   Koniec roka sa blíţi 
   Školenie kuričov 
   Školenie elektrikárov 
A  Podvojné účtovníctvo 
   Anglický jazyk 
  Nemecký jazyk 
  Španielsky jazyk 
   AJ - príprava na maturitu 
   AJ - konverzácie v praxi 
   AJ - individuálny kurz 
   NJ- individuálny kurz 
   ŠJ- individuálny kurz 

 
Centrum voľného času DÚHA 

Námestie Slobody 48 
066  01 Humenné 1 
 057/7722 744 
 
 

Názov vzdelávacieho programu 

   Box                                                                                                                                                    
   Capoiera                                                                                                                                               
   Divadelný súbor Zoči                                                                                                                                   
   Folklórny súbor Chemlon                                                                                                                                
   Futbal                                                                                                                                                 
   Hokej                                                                                                                                                  
   Stredoškolský parlament                                                                                                                                
   Digitálna fotografia                                                                                                                                   
   Digitálne video                                                                                                                                        
   Volejbal                                                                                                                                               
   Ţenský futbal                                                                                                                                          
   Karate                                                                                                                                                 
   Spoločenské tance                                                                                                                                      
   IKAS                                                                                                                                                   
   Klub mládeţe                                                                                                                                           
   Kick-box                                                                                                                                               
   Tenis                                                                                                                                                  
   Projektový team                                                                                                                                        
   Počítače                                                                                                                                               
   Aerobic                                                                                                                                                
 
Eurocanis – kynologický klub 
Slovensko 

Jasenovská 41 
066  01 Humenné 1 
 0905 526 261 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Príprava na výkon činnosti  
  inštruktora canisterapie                                                                                                    
 
KEEPER, s.r.o. 

Tolstého 3 
066 01 Humenné 1 
 057/7889 310 

Názov vzdelávacieho programu 

   Výcvik vodičov v autoškole  
   Vodiči motorových vozidiel 
   Vodiči motorových vozidiel 
   Obsluha motorových vozíkov  
  -  ZK  
   Obsluha motorových vozíkov  
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  -  opakovaný kurz 
   Obsluha stavebných strojov  
  a zariadení - ZK 
   Obsluha stavebných strojov  
  a zariadení – opakovaný kurz 
  Obsluha stavebných strojov  
  a zariadení - akt. odb.  
  príprava 
   Montáţnici lešenia  -  ZK 
  Montáţnici lešenia   
  -  opakovaný kurz 
   Obsluha zdvíhacích zariadení  
  - ZK 
  Obsluha zdvíhacích zariadení  
  - opakovaný kurz 
   Bezpečnosť a ochrana  
  zdravia pri práci 
   Obsluha nízkotlakových  
  kotlov  -  ZK 
   Obsluha zdvíh. zariadení  
  nezarad. do tried  -  ZK 
   Obsluha zdvíh. zariadení  
  nezarad. do tried   
  -  opakovaný kurz 
   Obsluha pracovných plošín  
   -  ZK 
   Obsluha pracovných plošín   
  - opakovaný kurz 
   Viazači bremien  -  ZK 
   Viazači bremien  -  opakovaný 
  kurz 

 
 
Keţmarok 
 
Michaela Kováčová 

Martina Lányiho 1370/21 
060 01 Keţmarok 1 
  

Názov vzdelávacieho programu 

   Gramatika bez nudy                                                                                                                                     
   Práca so slovnou zásobou                                                                                                                               

 

Levoča 
 
Katolícka univerzita v Ruţomberku  
Inštitút Juraja Páleša 

Bottova 15 
054  01 Levoča 
 044/4326 842 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Príprava učiteľov  
  a pedagogika                                                                                                                                    
 
Rehabilitačné stredisko  
pre zrakovo postihnutých 

Kasárenská 16 
054 01 Levoča 
 053/4166 418 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Základná sociálna   
  rehabilitácia                                                                                                                                    
A  Operátor počítačových  
  programov                                                                                                                                
A  Masér klasickej a športovej  
  masáţe                                                                                                                               
A  Reflexná masáţ                                                                                                                                                            
A  Kartonáţnik                                                                                                                                                                   
A  Košikár                                                                                                                                                                          
A  Informačno-administratívne  
  sluţby                                                                                                                               
 
Stredná odborná škola 

Bijacovce  č. 1 
053 06 Bijacovce 
 053/4182 041 

Názov vzdelávacieho programu 

  ZK Práca s ručnou motorovou 
  reťazovou pílou 
   ZK Práca s ručnou motorovou 
  reťazovou pílou ťaţbovej  
  činnosti 
   ZK Práca s krovinorezom                                                                                                                                
   ZK Obsluha a údrţba  
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  univerzálneho kolesového  
  traktora 
   ZK Obsluha a údrţba  
  lesového kolesového traktora 
   ZK Obsluha a údrţba  
  hydraulickej ruky 

 
 
Medzilaborce 
 
Ing. Emil Lazenga MAGIC 

Kpt. Nálepku 750/74 
068 01 Medzilaborce 
  

Názov vzdelávacieho programu 

   Developing Web Applications 
  using MVC 2.0                                                                                                              
   SAP BusinessObjects Data  
  Integrator XI 3.0/3.1                                                                                                         

 
 
Poprad 
 
Akadémia vzdelávania 
pobočka Poprad 

Mnoheľova  828/23 
058  01 Poprad 
 052/7721 236 

Názov vzdelávacieho programu 

   Seminár - Zmeny v kľúčových 
  zákonoch účinné od 1.1.2011 
   Seminár - Daň z pridanej  
  hodnoty - novelizácia 
   Seminár - Školenie  
  pre pracovníkov v spoločnom 
  stravovaní 
A  Základy manikúry a pedikúry 
   Seminár - Daňové priznanie  
  FO 
A  Anglický jazyk 
  Seminár - Novela zákona  

  o soc. poistení účinná od  
  1.1.2011 
   Výchova a vzdelávanie  
  elektrotechnikov 
   Seminár - Práca s ľudským  
  telom - hygiena 
   Seminár - Daňové priznanie  
  k dani z príjmov 
   Seminár - Správna výrobná  
  prax HACCP 
A  Opatrovateľstvo - doplnenie  
  4 hod. 
   Seminár - Ročné zúčtovanie 
  dane z príjmov 
   Seminár - Školenie  
  pre pracovníkov v potravin. 
   Seminár - Metodický postup  
  pri IRP 
A  Podvojné účtovníctvo 
   Seminár - Hygiena pre  
  pracovníkov spoločného  
  stravovania 
A  Francúzsky jazyk  
   Seminár - Novela zákona  
  o archívoch a registr. účinná 
  od 1.3. 
  Seminár - Ochrana osobných 
  údajov 
A  Manikúra a nechtové  
  dizajnérstvo 
  Kuriči NTK 
A  Inštruktor sociálnej   
  rehabilitácie 
  Seminár - DPH v praxi 
   Seminár - Školenie  
  pre pracovníkov  
  v potravinárstve 
   Seminár - Zmeny v zákonníku 
  práce 
A  Taliansky jazyk  
A  Kurz opatrovania  
A  Asertívne zvládanie  
  náročných komun. situácii  
  v práci učiteľa 
A  Nemecký jazyk - B2 
A  Dosahov. psychickej  
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  odolnosti, zvládanie stresu  
  v práci učiteľa 
A  Riadenie konfliktov v práci  
  učiteľa 
  Seminár - Hygiena - školské  
  jedálne 
A  Emocionalita a sebapoznanie 
  v rozvoji osobnosti učiteľa 
A  Asertívne zvlád.náročných  
  komun. situácií v práci učiteľa 
   Seminár - Novela zákonníka 
  práce  
A  Dosahov. psychic. odolnosti, 
  zvládanie stresu v práci  
  učiteľa 
A  Riadenie interpersonálnych  
  konfliktov v práci učiteľa 
A  Asertívne zvládanie  
  náročných komunikačných  
  situácii učiteľa 
   Seminár - Zdravý ţivotný štýl 
  Seminár - Starostlivosť  
  o ľudské telo 
  Seminár - Koniec roka 2011  
  sa blíţi 
  Seminár - Hygiena HACCP 
 
Branislav Švec  
Jazyková škola TARGET 

Šrobárova 2668/13 
058  01 Poprad 1 
 0903 903 100 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Anglický jazyk                                                                                                                                         
 
Jazyková škola 

Dominika Tatarku 4666/7 
058 01 Poprad 1 
 052/7723 096 

Názov vzdelávacieho programu 

   Anglický jazyk  
  Anglický jazyk - prípravný  
  kurz na ŠJS                                                                                                                            

   Nemecký jazyk  
   Nemecký jazyk - prípravný  
  kurz na ŠJS                                                                                                                          
   Francúzsky jazyk  
   Španielsky jazyk  
   Taliansky jazyk  
   Ruský jazyk  
 
Juraj Olejár 

Partizánska 3261/18 
058 01 Poprad 1 


Názov vzdelávacieho programu 

   Anglický jazyk                                                                                                                                                               
 
KOSATKA POPRAD, s.r.o. 

Kukučinova 4256 
058  01 Poprad 
  

Názov vzdelávacieho programu 

   Základné školenie   
  pracovníkov pracujúcich  
  vo výškach pomocou  
  horolezeckej techniky.                                               
   Aktualizačná odborná  
  príprava pracovníkov  
  pracujúcich vo výškach  
  horolezeckou technikou.                                      
 
LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 

Námestie sv. Egídia 48 
058 01 Poprad 1 
 0908 3/03 274 

Názov vzdelávacieho programu 

   Anglický jazyk  
   Anglický jazyk - konverzačný 
  kurz                                                                                                                                 
   Kurz opatrovania                                                                                                                                                          
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Marcela Pripoňová  
Jazyková škola SONNENSCHEIN 

Partizánska 3266/4 
058  01 Poprad 1 
 0903 748 244 

Názov vzdelávacieho programu 

   Nemčina pre opatrovateľky  
  - individuálne                                                                                                                    
   Nemčina pre začiatočníkov  
  - individuálne                                                                                                                   
   Ţiaci SŠ - individuálne                                                                                                                                                 
   Všeobecná nemčina  
  pre dospelých - individuálne                                                                                                       
   Všeobecná nemčina  
  pre dospelých - individuálne                                                                                                       
   Nemecký jazyk v gastronómii 
  - individuálne                                                                                                                  
 
Regionálne poradenské  
a informačné centrum (RPIC) 
Poprad 

Štefánikova 897/2 
058 01 Poprad 1 
 052/7721 320 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Podnikateľský plán                                                                                                                                     

 
Regionálne vzdelávacie centrum   
- zdruţenie obcí, so sídlom v Štrbe 

Scherfelova 1375/6 
058  01 Poprad 
 052/7733330 

Názov vzdelávacieho programu 

   Základy pre voleného  
  predstaviteľa obce, mesta  
  v ekonomickej a majetkovej  
  oblasti 
   Ukončenie roka 2010  
  a začiatok roka 2011 
   Zákon o obecnom zriadení  

  pre novozvolených   
  predstaviteľov obcí a miest 
   Ročné zúčtovanie dane  
  z príjmov za rok 2010  
  Ročné zúčtovanie   
  zdravotného poistenia za rok 
  2010 
   Odborná príprava  
  na prevádzkovanie   
  pohrebiska/pohrebnej sluţby. 
   Zák. o evidencii pobytu  
  občanov.  
  Zák. o Štátnych symboloch.  
  Označovanie ulíc a iných  
  verejných priestranstiev. 
   Zák. č. 595/2003 Z. z. o dani 
  z príjmov v znení platnom  
  od 1.1.2011. Daňové  
  priznanie za zdaň. obdobie  
  r. 2010 
   Zák. č. 211/2000 Z. z.  
  o slobodnom prístupe k infor. 
  Zák. č. 428/2002 Z. z.  
  o ochrane osobných údajov 
   Novela zákona o sociálnych  
  sluţbách 
   Novela zákona  
  o pohrebníctve. 
   Konsolid. účt. závier.  
  v samos. za r. 2010  
  a sprac .podkladov  
  pre súhrnnú účt. závier. verej. 
  správy za r. 2010 
   Zák. o obec. zriadení, právny 
  rozbor a poukázanie  
  na najčastejšie pochybenia,  
  ktorých sa obce dopúšťajú. 
   XVII. Konfer. člen. obcí  
  s odbor. témou Ochrana  
  verej. záujmu pri výkone  
  funkcií verej. funkcionárov 
   Rozpočtovníctvo a   
  účtovníctvo v roku 2011  
  v podmienkach obce, mesta, 
  PO a RO. 
   Kolektívna zmluva vyššieho  
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  stupňa a jej kaţdodenná  
  aplikácia v praxi 
   Rozpočtový informačný  
  systém pre samosprávu  
  - RIS.SAM 
   Zák. č. 511/1992 Zb o správe 
  dani a poplat. a o zmenách  
  v sústave územ. fin. orgánov 
  v znení neskorších predpisov 
   Novela zákona č. 25/2006 Z. 
  z. o verejnom obstarávaní,  
  v znení neskorších predpisov, 
  účinný od 01.04.2011 
   Aplikácia právnych predpisov 
  z oblasti financovania  
  regionálneho školstva  
  od 01.01.2011 
   Kontrolná činnosť  
  v samospráve, riešenie  
  sťaţnosti, záverečný účet  
  obce 
   Osvedčovanie listín  
  a podpisov. Formálna úprava 
  registratúrnych záznamov.  
  Pouţívanie úradných pečatí 
   Súčinnosť obce s orgánmi  
  činnými v trestnom konaní 
   Ako spracovať údaje pre  
  súhrnnú účtovnú závierku  
  verejnej správy - ako zostaviť 
  formulár vzájomných vzťahov 
   Základy účtovníctva škôl  
  a školských zariadení 
   Účtujeme spolu - Účtovníctvo 
  škôl a školských zariadení. 
   Novela zák. práce účinného  
  od 1. 4.  2011 a od 1. 9. 2011 
  Novela zák. č. 580/2003  
  o zdrav. poistení účinného  
  od 1. 5 2011 
   Inovácia riadenia školy ako  
  súčasť transformácie  
  v školstve 
   Ochrana pred povodňami  
  a suchom 
   Formulár vzájomných  

  vzťahov. ako súčasť súhrnnej 
  účtovnej závierky verejnej  
  správy 
   Protiprávna činnosť ţiakov  
  a jej riešenia 
   Novela zákona o archívoch  
  a registratúrach, účinná  
  od 01.03.2011 
   Správne konanie 
   v podmienkach obcí a miest 
   Novela zákonníka práce,  
  účinná od 01.09.2011 
   Pripravované novely zákonov 
  a aplikácia niektorých  
  ustanovení zákona  
  v matričnej agende 
   Inventarizácia majetku,  
  záväzkov a rozdielu majetku  
  a záväzkov pre obce a ich RO 
  a PO 
   Elektronická aukcia (EA)  
  vo verejnom obstarávaní (VO) 
   Úloha obci a miest na úseku 
  ochrany ţivotného prostredia 
   Priestupkové konanie  
  v podmienkach obce 
   Tvorba rozpočtu obce na roky 
  2012 - 2014. Príjmy rozpočtu 
  obce ako ich nepoznáme. 
   Z. č. 317Í20O9 Z. z o ped.  
  zam. a jej dopad na odmeň.  
  zam. pri výkone práce vo ver. 
  záujme, úč. od  1. 1. 2012 
   Kompetencie, povinnosti  
  a zodpovednosť' obcí a miest 
  na úseku školstva 
   Z. č. 582/2004 Z. z o miest.  
  daniach a miest. poplatku  
  za komun. odpady a drobné  
  stav. odpady v zn. nes. pred. 
   Z. č. 563/2009 z z o správe  
  daní  a o zmene a doplnení  
  niektorých zák. v nadväz.  
  na z. č 582/2004 Z z 
   Naučíme Vás šoférovať  
  počítač 1.časť 
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   Daň z príjmov právnických  
  osôb za zdaňovacie obdobie 
  roku 2011 
   Naučíme Vás šoférovať  
  počítač 2.časť 
   Koniec roka s Ing, Pavlom  
  Kukučkom Všetko spolu 
   Účtovná závierka v obciach,  
  PO a RO k 31.12.2011.  
  Rozpočtové pravidlá v roku  
  2012 

 
Stredná odborná škola 
elektrotechnická 

Hlavná 1400/1 
059 51 Poprad - Matejovce 
 052/7731 696 

Názov vzdelávacieho programu 

   Odborná spôsobilosť  
  elektrikárov                                                                                                                       
   Sústruţenie a frézovanie                                                                                                                               
 
Tatranská akadémia, n.o. 

29. augusta 4812 
058  01 Poprad 1 
 0918 618 944 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Net  Acad program                                                                                                                                       
   Kurz IKT                                                                                                                                               
 
Ţivot bez závislostí, n.o. 

Jahodná 5 
058  01 Poprad 
 0907 324 983 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Prevencia závislostí prostr.  
  zniţovania rizikových faktorov                                                                                          
A  Programy 12 krokov pre  
  zotavovanie zo závislostí ...                                                                                                    
   Úvod do 12 krokov pre  
  pacientov OLÚP Predná Hora                                                                                                   

   Úvod do 12 Krokov  
  pre klientov útulku Poprad                                                                                                              
   Závislosti - liečba  
  a doliečovanie, študenti IBTS                                                                                                         
   Vzdelávanie pre zotavujúcich 
  sa závislých a rodinných  
  príslušníkov                                                                                      
   Vzdelávanie o závislostiach  
  pre tím cirkevného   
  spoločenstva                                                                                       

 
 
Prešov 
 
Agentúra V a V Slovakia, s.r.o. 

Masarykova 10/2717 
080  01 Prešov 1 
 0907 159 791 

Názov vzdelávacieho programu 

   Kurz nemeckého jazyka pre  
  opatrovateľky                                                                                                                
 
Akadémia vzdelávania 
pobočka Prešov 

Volgogradská 28 
080  01 Prešov 
  

Názov vzdelávacieho programu 

A  Kozmetická starostlivosť 
A  Práca s PC v prostredí  
  Windows II. 
A  Tvorba WWW stránok 
A  Kuchár – čašník – barman,  
  modul kuchár 
A  Kurz opatrovania – doplnenie 
A  Opatrovateľstvo – doplnenie 
A  Podvojné účtovníctvo 
A  Práca s PC v prostredí  
  Windows II., modul   
  Powerpoint 
A  Vizáţistika a koloristika 
A  Viazanie a aranţovanie  
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  kvetov 
A  Manikúra a nechtové  
  dizajnérstvo 
A  Základy manikúry a pedikúry, 
  modul Pedikúra 
   Mäkké techniky 
   Organizačné správanie 
   Manaţérske zručnosti 
   Reflexná masáţ 
   Epidemiologicky závaţné  
  činnosti - potraviny 
   Epidemiologicky závaţné  
  činnosti - sluţby 
   Výchova a vzdelávanie  
  elektrotechnikov 
   Výchova a vzdelávanie  
  v oblasti tlakových zariadení 
   Systémy dane z pridanej  
  hodnoty v praxi + novela DPH 
   Ročné zúčtovanie dane  
  z príjmov za rok 2010 
   Daňové priznanie fyzickej  
  osoby za zdaň. Obdobie roku 
  2010 
   Ročné zúčtovanie dane  
  z príjmov za rok 2010 
   Zákonník práce 
   Zákonník práce účinný  
  od 1.apríla 2011 
   Novela zákonníka práce  
  účinná od 1.4.2012, ročné  
  zučt. Dane z príjmov za rok  
  2010, zdravotné poistenie  
   Novela zákona o DPH 
   Registratúrny poriadok 
   Ochrana osobných údajov 
   Registratúrny poriadok 
   Štýly vedenia a moderné  
  spôsoby vedenia zam. 
   Cestovné náhrady 
   Zmeny v zákonníku práce 
   Novela zákona o DPH 
   Komunikácia  
  v opatrovateľskej práci 
   Novela zákonníka práce 
   Platný zákonník práce  

  od 1. septembra 2011 
   Ochrana osobných údajov 
   Daňové priznanie fyzickej  
  osoby za zdaňovacie obdobie 
  roku 2011 
   Účtovná závierka  
  pre podnikateľov účtujúcich  
  v sústave podvojného  
  účtovníctva za rok 2011 
   Koniec roka 2011 sa blíţi 
   Anglický jazyk pre dospelých 
   Nemecký jazyk 
   Taliansky jazyk 
   Španielsky jazyk 
   Francúzsky jazyk 
   Ruský jazyk 
 
Emil Kovaľ-UNIZVAR 

Strojnícka 11 
080 01 Prešov 1 
 051/7764 554 

Názov vzdelávacieho programu 

   Z-M1 ZK zvárania el. oblúkom  
  v aktívnom plyne 
   Z-E1 ZK zvárania el. oblúkom 
  obalenou elektródou 
   Z-G1 ZK zvárania plameňom 
  a rezania kyslíkom 
  Z-T1 ZK zvárania netaviacou  
  sa elektródou v ochrannej  
  atmosfére 
  Z-T7 ZK zvárania hliníka  
  a jeho zliatin v ochrannej  
  atmosfére 
   Z-T3 ZK zvárania   
  vysokolegovaných   
  austenitických ocelí 
   Z-M7 ZK zvárania taviacou sa 
  elektródou hliníka a zliatin 
   Z-M1 ZK zvárania el. oblúkom 
  v aktívnom plyne - doplnk. 
   D-E4 zaškolenie pre rezanie 
  plazmou 
   D-G2 zaškolenie pre rezanie 
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  kyslíkom 
   136 T úradný kurz zvárania  
  rúr plnenou elektródou 
   135 T úradný kurz zvárania  
  rúr metódou MAG 
 
Európska vzdelávacia agentúra,  
n.o.  
European Educational Agency,  
n. o. 

Solivarská 28 
080 05 Prešov 5 
  0902 105 899 

Názov vzdelávacieho programu 

   Nemecký jazyk  
   Projekty pre školy                                                                                                                                     
   Stres na pracovisku  
  a čo s ním?                                                                                                                        
 
Eva Lenorovičová - firmita.sk  
vzdelávacia agentúra 

Hlavná 133 
080  01 Prešov 
 0915 908 182 

Názov vzdelávacieho programu 

   Posunková reč  
  pre začiatočníkov                                                                                                                        
   NJ pre začiatočníkov                                                                                                                                   
   Letný tábor posunkového  
  jazyka                                                                                                                         
 
 
IBEKO Prešov, s.r.o. 

Medzany 1026 
082 21 Veľký Šariš 
  

Názov vzdelávacieho programu 

   Klub ţien                                                                                                                                              
   Školenie pre anketárov                                                                                                                                 
 
 

Jazyková škola 

Plzenská 10 
080 01 Prešov 1 
 051/7724 184 

Názov vzdelávacieho programu 

   Anglický jazyk                                                                                                                              
   Nemecký  jazyk                                                                                                                              
  Francúzsky jazyk                                                                                                                            
   Španielsky  jazyk                                                                                                                           
   Ruský jazyk  
 
Metodicko-pedagogické centrum 

Prešov 


Názov vzdelávacieho programu 

A  Riadenie školy a školského  
  zariadenia 
A  Inovácie v riadení školy  
  a školského zariadenia 
A  Finančná gramotnosť 
A  Tvorba vzdelávacieho  
  programu kontinuálneho  
  vzdelávania 
A  Lyţiarsky inštruktorský kurz  
  zjazdového lyţovania 
A  Digitálne technológie  
  v MŠ pre vedúcich   
  pedagogických zamestnancov 
A  Súčasné trendy v zjazdovom 
  lyţovaní  
A  Obsahová reforma v MŠ  
  pre vedúcich pedagogických 
  zamestnancov 
A  Občianska náuka v školskom 
  vzdelávacom programe  
  na gymnáziu 
A  Etická výchova pre primárne 
  vzdelávanie  
A  Digitálne technológie v MŠ   
A  Tvorba projektov  
  a prezentačné zručnosti  
  v školskom vyučovaní  
  náboţenstva/náboţenskej  
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  výchovy 
A  Školský manaţment v MŠ 
A  Inovácie v didaktike  
  pre vedúcich pedagogických 
  zamestnancov v MŠ 
A  Snoubordingový inštruktorský 
  kurz 
A  Inovácie v didaktike  
  pre učiteľov predprimárneho 
  vzdelávania 
A  Microsoft Office 2007  
  v edukačnom procese 
A  AutoCAD v školskej praxi 
A  Interaktívna tabuľa  
  v edukačnom procese 
A  Ľudské práva v edukačnom  
  procese 
A  Bezpečnostné predpisy  
  pri práci v chemickom  
  laboratóriu 
A  Obsahová reforma v MŠ 
A  Príprava učiteľa na realizáciu 
  maturitnej skúšky zo SJ  
  a literatúry 
A  Náboţenská výchova  
  - evanjelická v školskom  
  vzdelávacom programe  
  v reformných ročníkoch na ZŠ 
A  Vyuţitie moderných  
  informačno-komunikačných  
  technológií vo vyučovaní  
  chémie 
A  Metodika výučby SJ  
  a literatúry v rámci nových  
  pedagogických dokumentov  
A  Balík - programovanie na ZŠ  
A  Koordinátor drogovej  
  prevencie 
A  Metodika výučby AJ na SŠ  
  podľa nových pedagogických 
  dokumentov 
A  Rozvíjanie emocionálnej  
  inteligencie a komunikačných 
  zručností 
A  Regionálna história  
  v školskom vzdelávacom  

  programe 
A  Vyuţívanie informačno- 
  komunikačných technológií  
  vo vyučovaní 
A  Tvorba maturitných zadaní  
  z matematiky 
A  Techniky pozorovania  
  a hodnotenia vyučovacej  
  hodiny NJ 
A  Ako vytvoriť texty a úlohy  
  na rozvoj čitateľskej  
  gramotnosti ţiakov 1. stupňa 
  ZŠ 
A  Inovácia odborných  
  kompetencií vychovávateľov 
  školských výchovno- 
  vzdelávacích zariadení 
A  Humanizácia vyučovania NJ  
A  Tvorba didaktických testov  
  v NJ 
A  Rozvoj grafomotoriky  
  pomocou výtvarných aktivít 
A  Environmentálna výchova  
  vo vyučovacom procese 
A  Regionálna výchova -  
  voliteľný predmet v školskom 
  vzdelávacom programe 
A  Marketing ako súčasť  
  vyučovania ekonomických  
  predmetov 
A  Tvorba edukačných  
  multimédií 
A  Nové trendy v hydraulike 
A  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 
  na vyučovaní slovenského  
  jazyka a literatúry 
A  Školská integrácia 
A  Tvorba učebných osnov  
  predmetu chémia pre školský 
  vzdelávací program 
A  Mediálna výchova v školskom 
  vzdelávacom programe 
A  Práca v školskej kniţnici 
A  Posilňovanie komunikačných 
  kompetencií v predmete SJ 
   a slovenská literatúra v ZŠ  
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  s vyučovacím jazykom  
  maďarským 
A  Výchovný poradca 
A  Metodika výučby AJ na ZŠ  
  podľa nových pedagogických 
  dokumentov 
A  Vyuţitie grafických programov 
  v edukačných procesoch  
  výtvarnej výchovy 
A  Finančná gramotnosť do škôl 
A  Rozvoj koordinačných  
  schopností ţiakov  
  v primárnom vzdelávaní 
A  Tvorba úloh z matematiky 
A  Koncepcia vyučovania  
  dopravnej výchovy na I. st. ZŠ 
A  Výchova a vzdelávanie  
  Rómov na hodinách  
  náboţenstva/náboţenskej  
  výchovy 
A  Tvorba didaktických testov z 
  ruského jazyka 
A  Dopravná výchova v ZŠ 
A  Tvorba  maturitných tém  
  z odborných predmetov 
A  Tvorba učebných osnov z  
  predmetov hudobného odboru 
  ZUŠ a hudobnej výchovy  
  na ZŠ 
A  Výchova k ľudským právam  
  v školách 
A  Didaktika reálií vo vyučovaní 
  anglického jazyka 
A  Integrovanie experimentov  
  a hodnotenie procesov  
  aktívneho učenia sa ţiakov v 
  o vyučovaní biológie 
A  Kultúra a umenie  
  vo vyučovacom procese  
  na gymnáziu 
A  Cabri Geometria - ZK 
A  Ako učiť ţiakov spracovať  
  informácie z textu 
A  Integrácia ţiakov  
  so špeciálnymi výchovno- 
  vzdelávacími potrebami  

  v beţnej škole 
A  Kto ţije s nami - vzdelávanie 
  k chápaniu inakosti  
  v predmete nemecký jazyk 
A  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 
  v primárnom vzdelávaní 
A  Projekt ako nástroj aktívneho 
  učenia sa ţiakov v oblastiach 
  - Človek a príroda a Príroda  
  a spoločnosť 
A  Efektívna integrácia  
  v primárnom a sekundárnom 
  vzdelávaní 
A  Debata a diskusia - rozvoj  
  rečníckych zručností ţiaka  
  na hodinách SJ a literatúry 
A  Ako pracovať s učebnicami  
  a s cvičebnicami na hodinách 
  slovenského jazyka 
A  Príprava vedúcich   
  predmetových komisií 
A  Školský klub detí v systéme  
  výchovy mimo vyučovaní 
A  Tvorba individuálnych  
  výchovno-vzdelávacích  
  programov pre ţiaka  
  so špeciálnymi výchovno- 
  vzdelávacími potrebami 
A  Cabri geometria v edukačnom 
  procese 
A  GeoGebra v edukačnom  
  procese 
A  Nové trendy v pneumatike 
A  Rodová rovnosť - rodovo  
  citlivá pedagogika 
A  Regionálna výchova  
  v primárnom vzdelávaní 
A  Edukačný softvér  
  v matematike 
A  Demonštračné a ţiacke  
  pokusy vo výučbe chémie 
A  Tvorba didaktických testov  
  v anglickom jazyku 
A  Multikultúrna výchova  
  na I. st. ZŠ 
A  Kariérne poradenstvo  
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  v školách a školských  
  zariadeniach 
A  Integrácia - podmienky,  
  východiská, základné procesy 
A  Cesta k emocionálnej zrelosti 
  cez porozumenie sebe  
  samému a cez skvalitnenie  
  kľúčových kompetencií 
A  Metódy a formy práce  
  v predmetoch pracovné  
  vyučovanie, svet práce  
  a technika 
A  Aktivizujúce metódy  
  vo výučbe odborných  
  predmetov 
A  Vyuţívanie IKT na hodinách  
  anglického jazyka  
A  Prevencia úrazov  
  v edukačnom procese  
  telesnej a športovej výchovy 
A  Dejepis v školskom  
  vzdelávacom procese  
  - ISCED 2 
A  Kooperatívne vyučovanie  
  na 1. stupni ZŠ 
A  Osobnostný a sociálny rozvoj 
  - prierezová téma na školách 
A  Vyuţite Cabri Geometrie  
  v edukačnom procese 
A  Nové typy a podnety  
  pre výučbu NJ na ZŠ a SŠ 
A  Špeciálna pedagogika  
  pre vychovávateľov  
  a pedagogických asistentov  
  v špeciálnych školách  
  a špeciálnych výchovných  
  zariadeniach 
A  Osobnostný a sociálny rozvoj 
  ako prierezová téma  
  v edukačnom procese 
A  Činnostné prístupy vo výučbe 
  chémie 
A  Dejepis v školskom  
  vzdelávacom procese 
  - ISCED 3 A 
A  Občianska náuka v školskom 

  vzdelávacom programe  
  - ISCED 3 A 
A  Tvorba tematických  
  výchovno-vzdelávacích  
  plánov pre biológiu v rámci  
  školského vzdelávacieho  
  programu 
A  Komunikácia učiteľa  
  vo vyučovacom procese 
A  Náboţenstvo/náboţenská  
  výchova v školskom  
  vzdelávacom programe 
A  Rozvoj motoriky u ţiaka  
  v nultom ročníku 
A  Tvorba didaktických testov  
  v biológii 
A  Didaktická hra vo vyučovaní  
  matematiky 
A  Rozvoj schopností ţiakov  
  v argumentácii na vyučovaní 
  jazykovej zloţky predmetu  
  slovenský jazyk a literatúra 
A  Projektové vyučovanie  
  v edukačnom procese 
A  Vyuţívanie interaktívnej  
  tabule na hodinách AJ 
A  Kvalifikačné vzdelávanie  
  pre vychovávateľov  
  a pedagogických asistentov  
  v školách a školských  
  zariadeniach 
A  Mediálna výchova v školskej 
  praxi 
A  Maturitná skúška z odborných 
  predmetov na stredných  
  odborných školách 
A  Vyuţitie literárnych textov  
  na rozvoj kľúčových  
  kompetencií ţiaka  
  so zameraním na etické  
  aspekty literárneho diela 
A  Rozvoj komunikačných  
  kompetencií na hodinách UJ 
A  Problematika počúvania  
  s porozumením v AJ 
A  Poradenské zručnosti  
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  pre prácu s adolescentmi 
A  Hodnotenie učebnej činnosti  
  a výkonu ţiaka 
A  Vyuţitie učebnice literatúry  
  v učebnom procese  
  so zameraním na rozvoj  
  kľúčových kompetencií ţiaka 
A  Jazyková kompetencia učiteľa 
  RJ v ZŠ 
A  Rozvoj základných   
  jazykových zručností v AJ  
  pomocou interaktívnej tabule 
A  Program efektívnej drogovej  
  prevencie v školách  
  a v školských zariadeniach 
A  Motivujúce prvky  
  vo vyučovaní NJ 
A  Aktuálny pohľad na rolu  
  učiteľa a ţiaka  
  vo vyučovacom procese NJ 
A  Príprava učiteľa na realizáciu 
  maturitnej skúšky z NJ 
A  Tvorba didaktických testov  
  vo všeobecno-vzdelávacích  
  predmetoch s vyučovacím  
  jazykom maďarským 
A  Príprava vybraných školských 
  projektov 
A  Digitálne technológie  
  na zefektívnenie vyučovania  
  s vyuţitím interaktívnej tabule 
  na školách s VJM 
A  Globálne rozvojové  
  vzdelávanie (GRV) 
A  Tvorba a vyhodnotenie  
  školského testu 
A  Tvorivá dramatika  
  v edukačnom procese 
A  Kompetenčný profil vedúceho 
  metodického zdruţenia 
A  Návrh a tvorba web stránok 
A  Postavenie školského klubu  
  detí v systéme výchovy mimo 
  vyučovania 
A  Balík - programovanie  
  na ZŠ - úroveň mierne  

  pokročilý 
A  Praktická ekonomika 
A  Tvorba testov a moţnosti ich 
  vyuţitia v predmete SJ  
  a literatúra 
A  Profesionalita v práci  
  triedneho učiteľa 
A  Výučba matematiky  
  s podporou edukačného  
  softvéru 
A  Príprava ţiakov na trh práce  
  – kariérne poradenstvo  
  v školách a školských  
  zariadeniach 
A  Aplikácia environmentálnej  
  etiky (etickej výchovy)  
  vo vyučovaní geografie 
A  Regionálna výchova  
  v primárnom vzdelávaní II. 
A  Vzdelávanie v múzeu  
  - medzipredmetový prístup  
  pri osvojovaní znalostí  
  a spôsobilostí ţiakov 
A  Riadenie činností ţiakov  
  vo vzdelávacích projektoch  
  a súťaţiach humanitných  
  predmetov  
A  Kvalifikačné štúdium  
  pre majstrov odbornej  
  výchovy na získanie  
  pedagogickej spôsobilosti 
A  Ústavné právo 
A  Teória práva 
A  Tenis v základnom učive  
  telesnej výchovy na 1. st. 
A  IKT na hodinách matematiky 
A  Tréning účinných metód  
  a techník pre zefektívnenie  
  procesov učenia sa  
A  Pracovné právo 
A  Projektovanie vyučovacej  
  hodiny z geografie  
A  Interaktívne vyučovanie  
  v školských vzdelávacích  
  programoch 
A  Vyuţitie digitálnej fotografie  
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  vo vyučovacom procese  
A  Tvorba a vyuţitie digitálnej  
  fotografie v edukačných  
  procesoch 
A  IKT v predmetoch výtvarná  
  výchova a výchova umením 
A  Výchova k prosociálnemu  
  správaniu vo výchove mimo  
  vyučovania ţiakov   
  primárneho vzdelávania 
A  Občianske právo 
A  Hodnotenie kvality   
  vyučovania a sebahodnotenie 
  práce učiteľa ZŠ a SŠ 
A  IKT v hudobnom vzdelávaní 
A  Ako postupovať pri zavádzaní 
  prierezových tém  
  do primárneho vzdelávania 
A  Ako vyučovať v holokauste 
A  Inovačné vzdelávanie  
  vychovávateľov školských  
  výchovno-vzdelávacích  
  zariadení 
A  Moderné trendy vo vyučovaní 
  a riadení telesnej a športovej 
  výchovy a školského športu 
A  Informatická výchova pre  
  primárne vzdelávanie v rámci 
  nových pedagogických  
  dokumentov 
A  Informatika v niţšom  
  sekundárnom vzdelávaní 
A  Olympijská výchova v ZŠ a  
  SŠ 
A  Rozvoj komunikačných  
  zručností pre výchovu,  
  poradenstvo a prevenciu 
A  Ţiak so syndrómom ADHD,  
  ADD na I. stupni ZŠ 
A  Plávanie v školskej telesnej  
  a športovej výchove 
A  Excel v praxi 
A  Kreslenie v grafickom  
  programe Tux Paint 
A  Prípravné atestačné  
  vzdelávanie pre odborných  

  zamestnancov v kategórii:  
  psychológ, školský psychológ 
A  Prípravné atestačné  
  vzdelávanie pred prvou  
  atestáciou pre pedagogických 
  zamestnancov 
A  Beţecké lyţovanie  
  v školskom vzdelávacom  
  programe 
A  Trestné právo 
A  Tvorivé techniky vo výučbe  
  anglického jazyka 
A  Aktívne vyuţívanie čítania  
  s porozumením  
  vo vyučovacom procese  
  v ZŠ a SŠ 
A  Netradičné náčinie v školskej 
  telesnej a športovej príprave 
A  Florbal v učive telesnej  
  a športovej výchovy 
A  Tvorba testov a moţnosti ich 
  vyuţitia v spoločensko- 
  vedných predmetoch 
A  Starostlivosť o nadaných  
  ţiakov pomocou Matematickej 
  olympiády v kategóriách Z4  
  aţ Z9 
A  Informačno-komunikačné  
  zručnosti pedagogických  
  zamestnancov a odborných  
  zamestnancov 
A  Inovácia obsahu občianskej  
  náuky na stredných školách  
  prostredníctvom elearningu 
A  Metodika integrácie  
  v umeleckej výchove  
  a vzdelávaní podľa nových  
  pedagogických dokumentov 
A  Od antisemitizmu   
  k holokaustu   
  (sprostredkovanie témy  
  vo vyučovaní NJ   
  interaktívnymi metódami) 
A  Prípravné atestačné  
  vzdelávanie na vykonanie II. 
  atestácie pedagogických  
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  a odborných zamestnancov  
A  Multikultúrna spoločnosť  
  v Nemecku 
   Jednorazové podujatia mimo 
  akreditovaných programov 
 
Mgr. Danka Petrufová   
LUDANA vzdelávanie dospelých 

Volgogradská 11065/26 
080 01 Prešov 1 
 0905 771 074 

Názov vzdelávacieho programu 

   Tréning pamäti a tvorivého  
  myslenia                                                                                                                   
 
PhDr. Ivana Matisková 

Námestie mieru 1 
080  01 Prešov 1 
  

Názov vzdelávacieho programu 

   Anglický jazyk                                                                                                                               
  Francúzsky jazyk                                                                                                                             
 
Prešovská univerzita v Prešove  
Centrum celoţivotného  
a kompetenčného vzdelávania 

17. novembra   15 
080  01 Prešov 
 051/7570 720 

Názov vzdelávacieho programu 

   Doplňujúce pedagogické  
  štúdium 
   Dejiny relígií                                                                                                                                                                 
A  Sprievodca cestovného ruchu 
   Geografia                                                                                                                                                                     
   Starostlivosť o zdravie                                                                                                                                                   
   Etika                                                                                                                                                                             
   Telesná výchova a šport                                                                                                                                               
   Dejiny a súčasnosť hudby                                                                                                                                             
   Záhradná architektúra                                                                                                                                                   
   Všeobecný základ                                                                                                                                                         

   Kvalita ţivota sociálny kapitál                                                                                                                                       
   Astronómia                                                                                                                                                                   
   Dejiny Prešova                                                                                                                                                             
   Politológia                                                                                                                                                                    
   Psychológia                                                                                                                                                                  
   Anglický jazyk                                                                                                                                                               
 
Prešovská univerzita v Prešove   
Fakulta humanitárnych  
a prírodných vied 

17.novembra 1 
081 16 Prešov 1 
 051/7570 620 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Anglický jazyk a literatúra                                                                                                                                              
A  Slovenský jazyk a literatúra                                                                                                                                            
A  Hudobné umenie                                                                                                                                                          
 
Prešovská univerzita v Prešove   
Fakulta zdravotníckych odborov 

Partizánska 1 
080 01 Prešov 1 
 051/7562 431 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Špecializačný študijný  
  program v zdrav. povolaní  
  sestra -anesteziológia  
  a intenzívna starostlivosť                              
A  Špecializačný študijný  
  program v zdrav. povolaní  
  sestra- ošetrovateľská  
  starostlivosť v odboroch  
  vnútorného  
 
Prešovská univerzita v Prešove  
Filozofická fakulta 

17.novembra 1 
080 78 Prešov 1 
 051/7570 819 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Odborná jazyková príprava  
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  súdnych prekladateľov 
  a tlmočníkov v AJ                                                                     
A  Odborná jazyková príprava  
  súdnych prekladateľov  
  a tlmočníkov vo FJ                                                                    
A  Odborná jazyková príprava  
  súdnych prekladateľov  
  a tlmočníkov v NJ                                                                    
 
Prešovská univerzita v Prešove   
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 

Masarykova 15 
080 01 Prešov 1 
 051/7721 216 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Pravoslávna teológia                                                                                                                                                    
 
Prešovská vzdelávacia 
spoločnosť, s.r.o. 

Vodárenská 41 
080 01 Prešov 1 
 051/7733 816 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Kurzy prvej pomoci                                                                                                                                     
A  Anglický jazyk                                                                                                                           
A  Nemecký jazyk                                                                                                                            
A  Základné počítačové  
  zručnosti - modul                                                                                                                   
 
Regionálne poradenské  
a informačné centrum (RPIC) 
Prešov 

Reimanova 9 
080  01 Prešov 1 
 051/7560 358 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Začínam podnikať - Zakladám 
  svoj podnik                                                                                                                
 
 
 

RPPK Prešov 
Šarišská PPK v Prešove 

Masarykova 10 
080  01 Prešov 1 
 051/7734 379 

Názov vzdelávacieho programu 

   Odborné vzdelávanie v oblasti 
  uvádzania prípravkov  
  na ochranu rastlín 
 
Slovenská obchodná  
a priemyselná komora 
Prešovská RK 

Prešov 
 051/7580 062 

Názov vzdelávacieho programu 

   INCOTERMS                                                                                                                                                                
   Nástroje podpory exportu                                                                                                                                              
   Zmeny v sociálnom  
  a zdravotnom poistení                                                                                                                   
   Daň z príjmov zo závislej  
  činnosti a ročné zúčtovanie  
  dane...                                                                                     
   INTRASTAT                                                                                                                                                                 
   Zákl. firem. manaţmentu I.  
  1., 2., 3 modul                                                                                                                               
   SEO a SEM alebo ako sa  
  presadiť na zahraničných  
  trhoch                                                                                          
   Energetická efektívnosť  
  a optimalizácia nákladov  
  na elektrinu                                                                                     
   Financovanie exportu  
  a poistenie exportných  
  pohľadávok                                                                                            
    Zákl. komunikácie,   
  prezentácie a psychickej  
  sebaregulácie...                                                                                         
   Záverečná konferencia  
  ku projektu TITTESSI                                                                                                               
   Japonský deň                                                                                                                                                                
   3.rok zavedenia €  
  na Slovensku                                                                                                                                    
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   Tréning trénerov pre oblasť  
  materiálového inţinierstva                                                                                                
   Nemecký jazyk.                                                                                                                                             
  Anglický jazyk 

 
Spoločnosť pre podporu sociálnej 
práce, o. z. 

Škultétyho 7 
080  01 Prešov 
 0911 891 155 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Mediácia                                                                                                                                               
 
Stredná odborná škola technická 

Volgogradská 1 
080 01 Prešov 1 
 051/7714 560 

Názov vzdelávacieho programu 

A  Stavebná výroba                                                                                                                                        
 
V a V Akademy, s.r.o. 

Masarykova 10 
080  01 Prešov 1 
 0917 159 791 

Názov vzdelávacieho programu 

   Kurz nemeckého jazyka pre  
  opatrovateľky                                                                                                                
   Kurz prvej pomoci                                                                                                                                      
 
V a V Servis, s.r.o. 

Masarykova  10 
080  01 Prešov 
 0917 159 791 

Názov vzdelávacieho programu 

   Kurz opatrovania                                                                                                                                       

 
 
 

Sabinov 
 
Marta Kopilcová 

Kamenica 586 
082 71 Lipany nad Torysou 
 0907 340 187 

Názov vzdelávacieho programu 

   Kreatívne dielne                                                                                                                                       
  Šitie a tkanie                                                                                                                                         
   Chráňme a rozvíjajme  
  remeselné tradície poľsko- 
  slovenského  pohraničia 

 
 
Snina 
 
Cirkevné centrum voľného času 

Námestie Jána Pavla II. 2059 
069 01 Snina 1 
 0915 111 156 

Názov vzdelávacieho programu 

   Kurz birmovancov                                                                                                                                       
   Anglický jazyk 
   Kurz hry na gitaru                                                                                                                                     
   Kurz hry na klávesový nástroj                                                                                                                          
 
Ing. Mária Harmaňošová 

Pčolinská 1409/39 
069 01 Snina 1 
 0905 831 278 

Názov vzdelávacieho programu 

   Daň z príjmov                                                                                                                                          
   Daň z pridanej hodnoty                                                                                                                                 
 
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína 

Strojárska 3934 
069  01 Snina 
 0907 668 972 
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Názov vzdelávacieho programu 

A  Opatrovanie                                                                                                                                            
A  Anglický jazyk                                                                                                                                         
A  Nemecký jazyk                                                                                                                                          
A  Počítačový kurz                                                                                                                                        
 
Mgr. Peter Fedorišin 

Budovateľská 1436/7 
069  01 Snina 1 
 0904 554 365 

Názov vzdelávacieho programu 

   MS Word, Excel, PowerPoint 
  2010                                                                                                                               
   MS Excel, PowerPoint 2010                                                                                                                                         
   MS Excel 2010 pokročilí                                                                                                                                               
   MS Access 2010                                                                                                                                                           
 
Stredná priemyselná škola 

Partizánska 1059/23 
069 15 Snina 
 057/7623 813 

Názov vzdelávacieho programu 

  Zváračská škola                                                                                                                                        
   Elektrotechnická spôsobilosť                                                                                                                           
   Kurzy elektrotechnickej  
  spôsobilosti                                                                                                                   
   Výcvik v autoškole                                                                                                                                     
   Jednopredmetové štúdium 
  - VYT                                                                                                                            

 
 
Stará Ľubovňa 
 
Stredná odborná škola technická 

Levočská 40 
064 01 Stará Ľubovňa 
 052/4323 331 

Názov vzdelávacieho programu 

   ZK zvárania Z-G1                                                                                                                            

   ZK zvárania Z-E1                                                                                                                            
   ZK zvárania Z-M1                                                                                                                            
   Prípravný kurz na skúšky  
  podľa EN 287-1                                                                                                                
   Preškolenie a preskúšanie  
  zváračov                                                                                                                     

 
 
Vranov nad Topľou 
 
Akadémia vzdelávania 
pobočka Vranov nad Topľou 

Námestie slobody 1 
093  01 Vranov nad Topľou 
  

Názov vzdelávacieho programu 

A  Anglický jazyk                                                                                                                                                               
A  Nemecký jazyk                                                                                                                                                              
   Odborné semináre a školenia                                                                                                                                       
A  Práca s PC v prostredí  
  Windows II                                                                                                                                 
A  Nemčina pre opatrovateľskú 
  prax                                                                                                                                  
A  Podvojné účtovníctvo                                                                                                                                                   
A  Španielsky jazyk                                                                                                                                                            
 
Jazykový a vzdelávací servis  
Vilma Krauspeová 

M. R. Štefánika 875 
093 01 Vranov nad Topľou 1 
 0905 271374 

Názov vzdelávacieho programu 

   Hudobný kurz klavíra                                                                                                                                   
   Hudobný kurz gitary                                                                                                                                    
   Hudobný kurz akordeón                                                                                                                                  
 
Mária Bajcurová 

Viničná 257/21 
093  01 Vranov nad Topľou 1 
 0917 928 161 
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Názov vzdelávacieho programu 

A  Kozmetička  
  - vizáţistka/vizáţista                                                                                                                      
A  Základy líčenia                                                                                                                                        
A  Liftingová masáţ tváre, krku, 
  dekoltu s dlhotrvajúcim  
  efektom                                                                                       
A  Mikromasáţ očného okolia                                                                                                                               
A  Trvalá na mihalnice                                                                                                                                    
 
Mgr. Jozef Veliký -  FAVORIT 

Boţeny Nemcovej 1 
093  01 Vranov nad Topľou 1 
 0905 644 935 

Názov vzdelávacieho programu 

   ZK obslúh stavebných strojov                                                                                                                
   ZK obslúh zdvíhacích  
  zariadení                                                                                                              
   ZK obslúh motorových  
  vozíkov                                                                                                                
   ZK viazačov bremien                                                                                                                         
   Periodické školenie obslúh  
  stavebných strojov                                                                                                          
   Periodické školenie obslúh  
  zdvíhacích zariadení                                                                                                        
   Periodické školenie obslúh  
  motorových vozíkov                                                                                                          
   Periodické školenie viazačov 
  bremien                                                                                                                   
   Aktualizačná odborná  
  príprava obslúh stavebných  
  strojov                                                                                            
   Aktualizačná odborná  
  príprava obslúh zdvíhacích  
  zariadení                                                                                        
   Periodické školenie BOZP                                                                                                                               
   Školenie vodičov z povolania 
  a referentských vodičov                                                                                                 
 
Mgr. Vladimír Pastirčák - Impleo 

Komárany 79 
093 01 Vranov nad Topľou 1 
  

Názov vzdelávacieho programu 

   Anglický jazyk - praktický  
  jazyk                                                                                                                       
   Anglický jazyk a kultúra                                                                                                                               
 
Michal Pačuta - NARA 

Hencovská 2136/173 
093  02 Hencovce 
 0918 697 664 

Názov vzdelávacieho programu 

   Školenie -Zákonník práce 
   - novela k 1.9.2011                                                                                                                 
 
SČK - Územný spolok 

Štúrova 130 
093 01 Vranov nad Topľou 1 
  

Názov vzdelávacieho programu 

   Kurz opatrovania                                                                                                                                       
 
Stredná odborná škola drevárska 

Lúčna 1055 
093  01 Vranov nad Topľou 1 
  057/4462 755 

Názov vzdelávacieho programu 

  Strojárstvo, kovovýroba  
  a metalurgia - kurz zvárania                                                                                                   
   Počítačové vedy - lokálna  
  CISCO sieťová akadémia                                                                                                    


