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Bratislava I 

 

Poskytovateľ: Centrum vedecko - technických 

informácií SR 

Adresa:   

Lamačská cesta 8/A 

811 04 Bratislava 1 

sekretariat@cvtisr.sk 

  

e-mail: sekretariat@cvtisr.sk 

web: cvtisr.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Knihovnícke odborné minimum 

Informačné semináre  

pre zamestnancov 

Interné pracovné semináre národného 

projektu NISPEZ II 

Externé pracovné semináre 

národného projektu  NISPEZ II 

Informačné semináre národného 

projektu NISPEZ II 

Využitie rešeršnýxh služieb  

vo vedeskej praxi 

Stratégia a možnosti ochrany 

priemyselného vlastníctva v SR  

a zahraničí 

 Práca s programom Proforient 

 

Poskytovateľ: Centrum vedecko-technických 

informácií SR 

ŠVS Bratislava 

Adresa:   

Štetinová 2 

811 04 Bratislava 1 

cvti@cvtisr.sk 

  

e-mail: cvti@cvtisr.sk 

web: cvtisr.sk 

Vzdelávacie programy: 

Prehlbovanie zručností pri práci s PC - 

Textový editor WORD 

Prehlbovanie zručností pri práci s PC – 

Tabuľkový proc. EXCEL 

 

Poskytovateľ: Vysoká škola výtvarných umení 

v Bratislave 

Adresa:   

Hviezdoslavovo námestie 18 

814 37 Bratislava 1 

studijne@vsvu.sk 

  

e-mail: studijne@vsvu.sk 

web: vsvu.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Dvojročné doplnkové štúdium 

 Doplňujúce pedagogické štúdium 

 

Poskytovateľ: Ústredie ľudovej umeleckej 

výroby 

Regionálne centrum remesiel Bratislava 

Adresa:   

Obchodná 64 

816 11 Bratislava 1 

rcrba@uluv.sk 

  

e-mail: rcrba@uluv.sk 

web: uluv.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Ozdobné drotárske techniky 

 Zápästky 

 Kováčstvo 
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 Zdobenie medovníkov 

A Výroba zo slamy 

A Pletenie z prútia 

A Drotárske techniky - N 

 Šitá čipka a gatry 

 Drevené gombíky /šperky 

A Tvorba figurálnej sochy 

A Tkanie na krosnách 

 Drevené hračky 

A Regionálne typy palič.čip. 

A Šúpoľové bábiky 

A Výroba z kože 

A Maľba na sklo 

A Paličkovaná čipka 

A Kraslice 

A Drotárske techniky 

A Drôtený šperk 

 Lyžičník a lyžice 

A Základy drevorezby 

A Hrnčiarska výroba 

 Plstenie 

 

Poskytovateľ: Národné osvetové centrum 

Adresa:   

Nám. SNP 12 

812 34 Bratislava 

nocka@nocka.sk 

 02/20471202, 0918/716047 

e-mail: nocka@nocka.sk 

web: nocka.sk 

Vzdelávacie programy: 

CINEAMA - odborný rozborovž 

seminár 

 Elektronické trhovisko 

AMFO - fotografia - odborný 

rozborový seminár 

Aplikácia rozpočtových pravidiel  

po novelách zákonov od 1.1.2014  

a výkon predbežnej a priebežnej 

finančnej kontroly 

Dlhodobý hmotný a nehmotný 

majetok a zásoby v účtovníctve org. 

štát. Správy a samosprávy – RO, PO, 

obce a VÚC s praktickými príkladmi 

Exekučné zrážky, iné zrážky zo mzdy 

zamestnanca 

Elektronické trhovisko podlimitné 

zákazky s využitím elektronického 

trhoviska pre ver. obstaráv.  

a obstarávateľov záujemcov  

a uchádzačov 

Aplikačné nedostatky Info zákona  

v praxi, judikatúra a aplikačná prax 

platná k 1.1.2014 

Zákonník práce – hĺbková sonda II.  

do problematiky praktickej aplikácie 

zákona + výklad Zákoníka práce  

od 1.1.2015 

Inventarizácia majetku a záväzkov  

a rozdielu majetku a záväzkov, 

účtovníctvo a výkazníctvo VS 

Zákonník práce a dôsledky posledných 

zmien pre aplikačnú prax 

 Účtovná závierka za rok 2014 

 Novely zákonov a z nich vyplývajúce 

zmeny v KB MF SR a spracovanie 
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poznámok indiv. účtovnej závierky 

subjektov verejnej správy za rok 2013 

Problémy a riešenia pri výchove novej 

generácie 

 Zákon o cestovných náhradách 

 Tvorivá dieľňa rozprávania príbehov 

Využitie Labanovho v zápise a analýze 

ľudového tanca 

Paradox 90. - vzdelávací program  

k výstave 

Labyrint umenia - vzdelávací program 

k výstave 

Scenár k programu Európa  

pre občanov 

Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma 

pre vaše projekty 

Účtovníctvo a výkazníctvo verejnej 

správy pre rok 2014, 2015 

A Animácia kultúrnych aktivít - 3. 

moduly 

 Slovenská kronika 2014 

 Letný kurz zbormajstrov 2014 

Rozborový a hodnotiaci seminár 

Mládež spieva 

Klub zbormajstrov na Mládž spieva 

2014 

Odborný semínár ROS  CO MK SR - 

Psychológia zdravia 

Seminár na celoštátnej súťaži  

a prehliadke Zlatá priadka 

Seminár na celoštátnej súťaži  

a prehliadke Divadlo a deti 

Dramaturgia divadla hraného deťmi  

a divadla dospelých pre deti 

Skúsenosti z uplatňovania v praxi  

a metodický výklad k Zákonu č. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  

a vnútornom audite 

 UNICA - filmový workshop 

 Rozvoj manažerskych zručností  

v kultúre 

Literárny Zvolen - odborný rozborový 

seminár 

Cena Rudolfa Fábryho - odborný 

seminár 

 Cesta ku knihe - tvorivá dielňa 

 Tvorivá dielňa pre výtvarníkov 

 AMFO - fotografia - workshop 

 Ročná účtovná uzávierka 

Ročné zúčtovanie dane z príjmov  

zo závislej činnosti za rok 2013  

a novinky v roku 2014 

 Ročná mzdová uzávierka 

 Seminár  o tvorbe scenára v divadle 

dospelých hrajúcich pre deti 

Rozvoj manažerskych zručností 

v kultúre 

 

Poskytovateľ: Slovenský Červený kríž 

Adresa:   

Grösslingová 24 

814 46 Bratislava 1 

silvia.erdelyiova@)redcross.sk 

  

e-mail: silvia.erdelyiova@)redcross.sk 

web: redcross.sk 

Vzdelávacie programy: 
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A Kurz inštruktor prvej pomoci 

 

Poskytovateľ: Evanjelická cirkev 

augsburského vyznania na Slovensku 

Adresa:   

Palisády 46 

810 00 Bratislava 1 

skoly@ecav.sk 

 0918/828009 

e-mail: skoly@ecav.sk 

web: ecav.sk 

Vzdelávacie programy: 

Grundtvig-Učiace sa partnerstvá, 

celoživotné vzdelávanie dospelých 

 Vzdelávanie kaplánov II. 

 Všeobecná pastorálna konferencia 

 Vzdelávanie kaplánov I. 

 Teologická konferencia 

 

Poskytovateľ: Vysoká škola múzických umení 

Filmová a televízna fakulta 

Adresa:   

Svoradova 2A 

813 01 Bratislava 1 

dekanatftf@vsmu.sk 

 02/54430306 

e-mail: dekanatftf@vsmu.sk 

web: vsmu.sk 

Vzdelávacie programy: 

Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka 

2013-14 

Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka 

2014-15 

 Letná škola filmového jazyka 2014 

Poskytovateľ: Vysoká škola múzických umení 

Divadelná fakulta 

Adresa:   

Ventúrska 3 

813 01 Bratislava 1 

df@vsmu.sk 

 02/54432306 

e-mail: df@vsmu.sk 

web: vsmu.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Doplňujúce pedagogické štúdium  

na výkon pedagogickej činnosti učiteľa 

umeleckých predmetov 2014-15 

 

Poskytovateľ: Vysoká škola múzických umení  

Hudobná a tanečná fakulta 

Adresa:   

Zochova 1 

813 01 Bratislava 1 

dekanat.htf@vsmu.sk 

 02/59303536 

e-mail: dekanat.htf@vsmu.sk 

web: htf.vsmu.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Príprava učiteľov a pedagogika 

 

Poskytovateľ: Slovenská technická univerzita  

Strojnícka fakulta 

Adresa:   

Nám. Slobody 17 

812 31 Bratislava 1 

frantisek.urban@stuba.sk 

 02/57296111 

e-mail: frantisek.urban@stuba.sk 

web: sjf.stuba.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Majster údržby 
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Tepelné energetické stroje  

a zariadenia 

 Pneumatika 

 Hydraulika 

 Prípravný kurz zo stredoškolskej fyziky 

Prípravný kurz zo stredoškolskej 

matematiky 

 Údržba 

 

Poskytovateľ: Slovenská technická univerzita  

Stavebná fakulta 

Adresa:   

Radlinského 11 

810 05 Bratislava 1 

peter.makys@stuba.sk 

 02/59274111 

e-mail: peter.makys@stuba.sk 

web: svf.stuba.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Zvyšovanie odbornej kvalifikácie 

znalcov 

A Facility management 

A Špecializované vzdelávanie pre znalcov 

v odbore stavebníctvo 

 

Poskytovateľ: Slovenská technická univerzita  

Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie 

Adresa:   

Radlinského 9 

812 37 Bratislava 1 

monika.bakosova@stuba.sk 

 02/52923011 

e-mail: monika.bakosova@stuba.sk 

web: fchpt.stuba.sk 

Vzdelávacie programy: 

Technológia prípravy suroviny  

pre delignifikáciu 

 

Poskytovateľ: Slovenská technická univerzita  

Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie 

Adresa:   

Radlinského 9 

812 37 Bratislava 1 

monika.bakosova@stuba.sk 

 02/52923011 

e-mail: monika.bakosova@stuba.sk 

web: fchpt.stuba.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Postupy delignifikácie 

 Kurz fyziky a fyzikálnej chémie 

 Galvanotechnika 

 Sušenie buničiny a jej vlastnosti 

 Regenerácia tepla a chemikálií 

 Bielenie buničiny 

 Pranie a triedenie buničiny 

 Kyslíková delignifikácia 

Senzorické hodnotenie, potravín, 

kozmetických výrobkov a obalov 

 Kurz stredoškolskej matematiky 

 Seminár pre uchádzačov o štúdium 

odboru chemické inžinierstvo 

8. letná škola chemického  

a environmentálneho inžinierstva 

Deň otvorených dverí na FCHPT STU - 

chemický jarmok 

 Kurz stredoškolskej fyziky 
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Prírodovedecké experimenty  

pre stredoškolákov 

 Kurz stredoškolskej chémie 

Seminár pre stredoškolských učiteľov 

prírodovedných predmetov 

 

Poskytovateľ: Slovenská technická univerzita  

Fakulta architektúry 

Adresa:   

Nám. Slobody 19 

812 45 Bratislava 1 

vitkova@fa.stuba.sk 

 02/57276215 

e-mail: vitkova@fa.stuba.sk 

web: fa.stuba.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Výtvarné umenie - kreslenie M3 

 Cudzie jazyky - nemecký 

Používanie počítačov - aplikácia 

programov v tvorivej činnosti 

 Výtvarné umenie - kreslenie M2 

 Výtvarné umenie - kreslenie M1 

 

Poskytovateľ: Slovenská technická univerzita  

Inštitút celoživotného vzdelávania STU 

Adresa:   

Vazovova 5 

812 43 Bratislava 

jan.lesinsky@stuba.sk 

  

e-mail: jan.lesinsky@stuba.sk 

web: icv.stuba.sk 

Vzdelávacie programy: 

I-Process & Quality Management in 

the Automotive Industry 

 Ruský j. A1.1 

 Nemecký j. mierne pokročilí 

 Anglický j. konverzácia 

 Nemecký j. začiatočníci 

 Anglický j.  A1.1, A2.1, B1.1, B2.1 

 Nemecký j. A2.2 

 Francúzsky j. začiatočníci 2 

 Francúzsky j. mierne pokročilí 1 

 Francúzsky j. mierne pokročilí 2 

 Prvý všeobecný ročník UTV 

 Študijné odbory UTV 

 Seniori Online 

H-Communication Skills & Social 

Competence 

A Doplňujúce pedagogické štúdium 

Absolventi AMBAvr.2014 študujúcich 

na STU a TUW 

Moduly programu AMBA realizované 

na STU v r.2014: C-Organizational 

Behavior & Human Resource 

Management 

 Anglický j. stredne pokročilí 

 Anglický j. mierne pokročilí Seniori 

 Anglický j. mierne pokročilí 

 Anglický j. začiatočníci 

 Anglický j. stredne pokročilí  

 

Poskytovateľ: Univerzita Komenského  

v Bratislave  

Právnická fakulta 

Adresa:   
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Šafárikovo námestie 6 

810 00 Bratislava 16 

magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk 

 02/59244190 

e-mail: magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk 

web: flaw.uniba.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Povysokoškolské dvojročné štúdium 

 

Poskytovateľ: Univerzita Komenského  

v Bratislave   

Fakulta telesnej výchovy a športu 

Adresa:   

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9 

814 69 Bratislava 1 

akademia@fsport.uniba.sk 

 02/54411624 

e-mail: akademia@fsport.uniba.sk 

web: fsport.uniba.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Doplňujúce pedagogické štúdium 

A Tréner I.kvalifikačného stupňa-

cyklistika 

A Tréner I.kvalifikačného stupňa-

plávanie 

A Tréner I.kvalifikačného stupňa-

lukostreľba 

A Tréner I.kvalifikačného stupňa-ľadový 

hokej 

A Tréner II.kvalifikačného stupňa-ľadový 

hokej 

A Tréner II.kvalifikačného stupňa-

kanoistika,vodný slalom a zjazd 

 

Poskytovateľ: Ekonomická univerzita  

v Bratislave  

Bratislavská business school EU 

Adresa:   

Palisády 22 

811 06 Bratislava 

bbs@euba.sk 

  

e-mail: bbs@euba.sk 

web: euba.sk/bbs 

Vzdelávacie programy: 

Prípravné kurzy - januárový sobotný 

kurz 

Ekonómia, manažment a ohodnocanie 

majetku 

 Odborné minimum 

 Elearnig 

 Univerzita tretieho veku - marketing 

Prípravné kurzy - novembrový sobotný 

kurz 

 Informačný systém štátnej pokladnice 

 Prípravné kurzy - februárový večerný 

kurz 

Prípravné kurzy- júnový intenzívny 

kurz 

Univerzita tretieho veku - cestovný 

ruch 

 

Poskytovateľ: Staromestské centrum kultúry 

a vzdelávania 

Adresa:   

Školská 14 

811 07 Bratislava 1 

lucia.doubravova@staremesto.sk 

 0911/665273 

e-mail: lucia.doubravova@staremesto.sk 

web: staremesto.sk 



14 
 

Vzdelávacie programy: 

 Francúzsky jazyk 

 Iné jazyky 

 Anglický jazyk 

 Španielsky jazyk 

 Nemecký jazyk 

 

Poskytovateľ: Mestská polícia hlavného 

mesta SR Bratislava 

Adresa:   

Gunduličova 10 

811 05 Bratislava 1 

sekretariat@mp.bratislava.sk 

  

e-mail: sekretariat@mp.bratislava.sk 

web: mp.bratislava.sk 

Vzdelávacie programy: 

Služobná príprava príslušníkov 

Mestskej polície 

 

Poskytovateľ: Združenie na pomoc ľuďom  

s mentálnym postihnutím v SR 

Adresa:   

Štúrova 6 

811 02 Bratislava 1 

zpmpvsr@zpmpvsr.sk 

 0905/709557 

e-mail: zpmpvsr@zpmpvsr.sk 

web: zpmpvsr.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Sebaobhajovanie pre začiatočníkov 

A Sebaobhajovanie pre pokročilých 

 

Poskytovateľ: Cenekon, spol. s r. o. 

Adresa:   

Martinengova 3 

811 04 Bratislava 1 

cenekon@cenekon.sk 

 02/62801076 

e-mail: cenekon@cenekon.sk 

web: cenekon.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Oceňovanie a rozpočtovanie 

stavebných prác 

 

Poskytovateľ: Jazyková škola 

Adresa:   

Palisády 38 

811 06 Bratislava 1 

info@1sjs.sk 

 02/54432437 

e-mail: info@1sjs.sk 

web: 1sjs.sk 

Vzdelávacie programy: 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku - 

angličtina 

 Kurzy nemeckého jazyka 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku - 

nemčina 

 Kurzy franzúzskeho jazyka 

 Kurzy anglického jazyka 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku - 

francúzsky 

 Kurzy iných jazykov 

 Seniorské kurzy cudzích jazykov 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku - 

iné 

 Kurzy španielskeho jazyka 
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 Kurz anglického jazyka - dištančný 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku - 

španielsky 

 Kurzy slovenského jazyka ako cudzieho 

 

Poskytovateľ: Gymnázium 

Adresa:   

Grösslingova 18 

811 09 Bratislava 1 

riaditelstvo@gamca.sk 

 02/52923693 

e-mail: riaditelstvo@gamca.sk 

web: gamca.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Adaptačné vzdelávanie 

 

Poskytovateľ: Eva Lučeničová - Hodvábna 

Terapia 

Adresa:   

Fraňa Kráľa 29 

811 05 Bratislava 1 

anjeli.eva@gmail.com 

  0903/428883 

e-mail: anjeli.eva@gmail.com 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Odborné zručnosti 

 

Poskytovateľ: RPPK Bratislava 

Adresa:   

Záhradnícka 21 

811 07 Bratislava 1 

rppkba@sppk.sk 

  

e-mail: rppkba@sppk.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Manažment rastlinnej výroby 

Manažérske správanie 

poľnohospodárov a prvovýrobcov 

 Seminár k účtovnej závierke 

 Seminár k zákonu o DPH 

Integrovaná produkcia vo 

vinohradníctve 

 

Poskytovateľ: Rada pre poradenstvo  

v sociálnej práci 

 

Adresa:   

Františkánska 2 

811 01 Bratislava 1 

radaba@rpsp.sk 

  

e-mail: radaba@rpsp.sk 

web: rpsp.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Individuálne plány 

Systematické vzdeleávanie sociálnych 

pracovníkov v soc. Sl. 

 

Poskytovateľ: Divadlo bez domova 

Adresa:   

Štefánikova 16 

811 04 Bratislava 1 

patrikk@mac.com 

 02/52498508 

e-mail: patrikk@mac.com 

web: divadlobezdomova.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Grey Matters 

 Drama LaborATorium 
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Poskytovateľ: TÜV NORD Slovakia, spol.s r.o. 

Adresa:   

Mliekárenská 8 

811 04 Bratislava 1 

tuvnord@tuvnord.sk 

  

e-mail: tuvnord@tuvnord.sk 

web: tuvnord.sk 

Vzdelávacie programy: 

Preškolovací kurz interných auditorov 

SMIB podľa ISO IEC 27001: 2005 

Interný auditor SMK podľa EN ISO 

9001:2008 a ISO/TS 16949:2009 

Interný auditor SMK podľa EN ISO 

9001:2008 

Interný auditor SEM podľa EN ISO 

14001:2008 

Interný auditor BOZP podľa BS OHSAS 

18001:2008 

 Skúšanie kovových materiálov 

A Manažér SMIB podľa ISO IEC 

27001:2013 

A Systém SMIB podľa ISO IEC 

27001:2013 

A Interný auditor SMK podľa EN ISO 

9001:2008 

A Interný auditor systému informačnej 

bezpečnosti podľa ISO IEC 27001: 2005 

 

Poskytovateľ: IVAKS s.r.o. 

Adresa:   

Radlinského 36/B 

811 07 Bratislava 1 

ivaks@ivaks.sk 

 02/52491498 

e-mail: ivaks@ivaks.sk 

web: ivaks.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Rozvoj komunikačných zručností 

A Práca s PC pre pokročilých 

A Pracovník vslužbách a obchode 

Prinavrátenie motivácie  

pre nezamestnaných 

 Finančná gramotnosť, ako z kola von 

A Manažment a personálny manažment 

A Tvorba projektov v rámci EÚ 

A Cestovný ruch, podnikanie  

vo vidieckom turizme 

A Základy zo záhradníctva 

 Mozog, ako pracovný nástroj 

A Škola aranžovania 

A Aranžérka 

 

Poskytovateľ: ACHO - Aktívne chvíle oddychu 

Adresa:   

Tabakova 7 

811 07 Bratislava 1 

sabla.igor@gmail.com 

 0905/849051 

e-mail: sabla.igor@gmail.com 

web: tapdance.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Neformálne vzdelávacie metódy 01 

 Neformálne vzdelávacie metódy 02 

 

Poskytovateľ: Návrat, o. z. 

Adresa:   
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Šancová 42 

811 05 Bratislava 1 

navrat@navrat.sk 

  

e-mail: navrat@navrat.sk 

web: navrat.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Terapia dotykom – program zameraný 

na zvyšovanie rodičovských zručností  

a podporu vzťahu rodič - dieťa“ 

 

Poskytovateľ: Inštitút pre energeticky pasívne 

domy 

Adresa:   

Námestie slobody 19 

811 06 Bratislava 1 

iepd@iepd.sk 

 0904/664057 

e-mail: iepd@iepd.sk 

web: iepd.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Navrhovanie pasívnych domov 

 

Poskytovateľ: Agentúra podporovaného 

zamestnávania n. o. 

Adresa:   

Panenská 29 

811 03 Bratislava 1 

apzba@changenet.sk 

  

e-mail: apzba@changenet.sk 

web: apzba.sk 

Vzdelávacie programy: 

Etiketa ako prostriedok začlenenia  

sa do spoločnosti 

Komunikačné a sociálne zručnosti 

zamerané na efektívne umiestnenie  

na trhu práce 

Počítače a informačné technológie - 

základná gramotnosť  

pre nezamestnaných občanov 

 

Poskytovateľ: Autistické centrum Andreas 

n.o. 

Adresa:   

Galandova 7 

811 06 Bratislava 1 

andreas@andreas.sk 

 02/54640212 

e-mail: andreas@andreas.sk 

web: andreas.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Supervízia v metóde ABA 

 Žiak s aspergerovým syndrómom 

alebo vysokofunkčným autizmom  

v škole 

Problémové správanie detí s detským  

autizmom-2. časť 

Autizmus - úvod do problematiky  

a možnosti intervencie 

Úvod do problematiky autizmu  

a základné princípy práce s deťmi 

Problémové správanie detí s detským 

autizmom - 1.časť 

 Evaluácia v metóde ABA 

 Aspergerov syndróm 

Tvorba úloh pre deti s autizmom-

štruktúra a vizuálne usporiadanie 

priestoru, času a postupu 

 Pestrotiene a netopierce 

 Problematika komunikácie detí s PAS 

Aspergerov syndróm- výzva  

pre výchovu, vzdelávanie, vedu  
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a psychoterapiu 

Príspevok na sympóziu - Autism 

Competence Exchange 

 Supervízia v metóde ABA 

 Aspergerov syndróm 

 

Poskytovateľ: Vysoká škola zdravotníctva  

a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 

Adresa:   

Palackého 1 

811 02 Bratislava 1 

institut4@gmail.com 

  

e-mail: institut4@gmail.com 

web: vssvalzbety.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Supervízia v sociálnej práci 

A Terapeutické techniky - modul: 

Ergoterapia 

A Mediátor 

A Špecializované sociálne poradenstvo 

 

Poskytovateľ: Slovenská poľnohospodárska                               

a potravinárska komora 

Adresa:   

Záhradnícka 21 

811 07 Bratislava 1 

sppk@sppk.sk 

 02/50217403 

e-mail: sppk@sppk.sk 

web: sppk.sk 

Vzdelávacie programy: 

Odborné vzdelávanie v oblasti 

aplikácie prípravkov na ochranu rastlín 

- modul III - aplikátori  

v poľnohospodárstve 

Systémy integrovanej bezpečnosti 

farmy pri produkcii potravín 

Komunikačné techniky v práci 

obchodného manažéra prvovýroby  

a motivačné stratégie v riadení 

zamestnancov poľnohospodárskeho 

podniku 

Odborné vzdelávanie v oblasti 

aplikácie prípravkov na ochranu rastlín 

- modul II - vedúci pracovníci  

v poľnohospodárstve 

 

Poskytovateľ: Stevin John Davidson 

Adresa:   

Palisády 10 

811 06 Bratislava 1 

stevin@davidson.sk 

 02/54418300 

e-mail: stevin@davidson.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Cudzie jazyky - anglický 

 

Poskytovateľ: Únia potravinárov Slovenska 

Adresa:   

Záhradnícka 21 

811 07 Bratislava 1 

belova@sppk.sk 

 02/50217402 

e-mail: belova@sppk.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

Zlepšenie znalostí spracovateľov 

produktov z oblasti 

poľnohospodárstva a potravinárstva  
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v oblasti využívania informačných 

technológií - nástroj na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti a udržanie 

pracovných miest 

 

Poskytovateľ: KNO SLOVENSKO  s. r. o. 

Adresa:   

Leškova 3/A 

811 04 Bratislava 1 

kno@kno.sk 

  

e-mail: kno@kno.sk 

web: kno.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Individuálny koučing 

 Tímová práca 

 Komunikačné zručnosti a asertivita 

 Predajné zručnosti a vyjednávanie 

 Manažérske zručnosti 

 

Poskytovateľ: Österreich Institut Bratislava, 

s.r.o. 

Adresa:   

Baštová 9 

811 03 Bratislava 1 

oei@oei.sk 

  

e-mail: oei@oei.sk 

web: oei.sk 

Vzdelávacie programy: 

 NJ - hospodárska nemčina 

 NJ - konverzácia 

 NJ - gramatika 

 ...sprint - ranný intenzívny kurz NJ 

Kurzy všeobecnej nemčiny Deutsch 

A1.1 - A2.2 - intenzívne 

 NJ - konverzácia - intenzívne 

 Kurz všeobecnej nemčiny 

 Kurzy všeobecnej nemčiny Deutsch 

A1.1 - C2.2 

 NJ - firemné kurzy v skupinách 

 NJ - gramatika - intenzívne 

 Kurz všeobecnej nemčiny 

 NJ - firemné kurzy v skupinách 

 NJ - firemné kurzy - jednotlivo 

 NJ - súkromné kurzy - jednotlivci 

 Kurz všeobecnej nemčiny 

 

Poskytovateľ: International House Bratislava, 

s.r.o. 

Adresa:   

Námestie SNP 14 

811 06 Bratislava 1 

info@ihbratislava.sk 

 02/52932645 

e-mail: info@ihbratislava.sk 

web: internationalhouse.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Španielsky jazyk - firmy 

 Taliansky jazyk - verejnosť 

 Slovenský jazyk - firmy 

 Taliansky jazyk - firmy 

 Metodický kurz IH CAM 

 Angličtina E-learning 

 Nemecký jazyk - firmy 
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 Anglický jazyk - firmy 

 Nemecký jazyk - verejnosť 

 Ruský jazyk - verejnosť 

 Francúzsky jazyk - verejnosť 

 Ruský jazyk - firmy 

 Slovenský jazyk - verejnosť 

 Španielsky jazyk - verejnosť 

 Francúzsky jazyk - firmy 

 Anglický jazyk - verejnosť 

 ILEC - verejnosť 

 TOEIC 

 Cambridgeská skúška CAE 

 Cambridgeská skúška FCE 

 

Poskytovateľ: Slovakian Manager Academy 

s.r.o. 

Adresa:   

Radlinského 9 

813 45 Bratislava 1 

office@sma.sk 

  

e-mail: office@sma.sk 

web: sma.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Operačný manažment 

A Finančná analýza 

A Strategický manažment ľudských 

zdrojov 

A Strategický manažment 

A Projektový manažment 

A Manažmennt inovácií 

A Lobbing 

A Logistika 

A Medzinárodné vzťahy 

A Manažment a vedenie ľudí 

 

Poskytovateľ: Centre for Modern Education 

(SK) s.r.o. 

Adresa:   

Šancová 70 

811 05 Bratislava 1 

infosk@cfme.net 

  

e-mail: infosk@cfme.net 

web: cfme.net 

Vzdelávacie programy: 

A Využívanie e-learningu vo vyučovaní 

cudzích jazykov na ZŠ a SŠ 

A Využívanie informačno-

komunikačných technológií  

v projektovom vyučovaní 

 

Poskytovateľ: Centrum environmentálnej  

a etickej výchovy Živica 

Adresa:   

Vysoká 18 

811 06 Bratislava 1 

cesnakova@zivica.sk 

 0917/353532 

e-mail: cesnakova@zivica.sk 

web: zivica.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Prierezová téma Environmentálna 

výchova a vzdelávanie v MŠ, ZŠ a SŠ  

s využitím metódy participatívneho 

environmentálneho manažmentu. 
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Poskytovateľ: OZ  APEL, n. o. 

Adresa:   

Dunajská 25 

811 08 Bratislava 1 

itapa@itapa.sk 

 0904/970827 

e-mail: itapa@itapa.sk 

web: apelnet.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Študentské mobility v Poděbradoch 

 Študentské mobility v Bratislave 

 Študentské mobility v Prahe 

 Študentské mobility v Starej Ľubovni 

 Študentské mobility v Trutnove 

 Študentské mobility v Rakúsku 

 

Poskytovateľ: SOLERTIA Education,  

Training & Travel s.r.o. 

Adresa:   

Karpatská 18 

811 05 Bratislava 

info@solertia.sk 

 055/7287218, 0905/162727 

e-mail: info@solertia.sk 

web: solertia.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Anglický jazyk/ Konverzácia 

 

Poskytovateľ: PB PARTNER, a.s. 

Adresa:   

Dvořákovo nábr. 4 

811 02 Bratislava 1 

klara.tomasovicova@pbpartner.sk 

  

e-mail: klara.tomasovicova@pbpartner.sk 

web: postovabanka.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Úvodné produktové školenia 

A Osobitné finančné vzdelávanie 

 Obchodné zručnosti 

 Manažérske zručnosti 

 

Poskytovateľ: EDU, o.z. 

Adresa:   

Turnianska 5 

851 07 Bratislava 5 

hutta.edu@gmail.com 

 0911/694476 

e-mail: hutta.edu@gmail.com 

web: edu-oz.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Modul - Legislatíva, trh, partnerstvá  

a projekty v cestovnom ruchu 

A VP - modulový - Podnikanie  

vo vidieckom cestovnom ruchu 

A Modul - Základy ekonomiky  

a manažmentu cestovného ruchu 

A Modul - Základy marketingu  

v cestovnom ruchu 

 

Poskytovateľ: Gloria Dei - spoločnosť  

pre kultúru vnútra a oživenie duchovných 

hodnôt v umení o.z. 

Adresa:   

Smetanova 13 

811 03 Bratislava 

lubica.knezovicova@gmail.com 

  

e-mail: lubica.knezovicova@gmail.com 

web: gloriadei-oz.sk 
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Vzdelávacie programy: 

 Gloria Dei - hlasová výchova 

 

Poskytovateľ: Akadémia Raphael -  

spoločnosť pre rozvoj Goetheánskeho 

umenia 

Adresa:  

Smetanova 13 

811 03 Bratislava 

lubica.knezovicova@gmail.com 

  

e-mail: lubica.knezovicova@gmail.com 

web:  

Vzdelávacie programy: 

Goetheánske umenie a 

Anthroposofická umelecká terapia 

 

Poskytovateľ: Zuzana Miklósová - ALFA 

EDUCATION 

detašované pracovisko Bratislava 

Adresa:  

 

alfaefu@alfaedu.sk 

  

e-mail: alfaefu@alfaedu.sk 

web: alfaedu.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Interiérový dizajn 

 

Poskytovateľ: PRÁVNICKÁ AKADÉMIA, s. r. o. 

Adresa:  

Májkova 3 

811 07 Bratislava 1 

lex@lex.sk 

 02/43636374 

e-mail: lex@lex.sk 

web: lex.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Realitný obchod 

A Úvod do interiérového dizajnu 

 

Poskytovateľ: via spienza, s.r.o. 

Adresa:   

Ivana Bukovčana 20 

841 08 Bratislava 4 

viasapienza@viasapienza.sk 

  

e-mail: viasapienza@viasapienza.sk 

web: viasapienza.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Kurz podvojného účtovníctva 

 Kurz Windows 8 

 Doučovanie podvojného účtovníctva 

 Kurz programovania v jazyku JAVA 

 Kurz jednoduchého účtovníctva 

 Kurz Windows 8 

 Kurz mzdového účtovníctva 

Rozdiely CZ a SK podvojného 

účtovníctva 

  

Poskytovateľ: the Bridge-English Language 

Centre, s.r.o. 

Adresa:   

Baštova 7 

811 03 Bratislava 

bednarova@thebridge.sk 

  

e-mail: bednarova@thebridge.sk 

web: thebridge.sk 

Vzdelávacie programy: 



23 
 

 Kurzy pre firmy one to one 

 Kurzy pre firmy 

 

Poskytovateľ: EPIC n.o. 

Adresa:   

Panenská 29 

811 03 Bratislava 1 

zuzana_p@epic.org.eu 

 0940/600486 

e-mail: zuzana_p@epic.org.eu 

web: epic.org.eu 

Vzdelávacie programy: 

Školenie pre starostov  

a dobrovoľníkov o zakladaní ob.podn. 

Diskusia za okrúhlym stolom  

k systému SWS 

Záverečná prezentácia 

podnikateľských plánov 

Školenie pre starostov o tvorbe 

stratégií 

Prezentácia katalógu podnikateľských 

príležitostí 

Diskusia za okrúhlym stolom  

k metodike SWS 

 

Poskytovateľ: ALFA Education, s.r.o. 

Detašované pracovisko Bratislava 

Adresa:   

Tajovského 7 

945 01 Komárno 

alfaedu@alfaedu.sk 

 0904/301561 

e-mail: alfaedu@alfaedu.sk 

web: alfaedu.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Interiérový dizajn 

 

Poskytovateľ: Business for poeple, s.r.o. 

Adresa:   

Zámocká 36 

811 01 Bratislava 1 

gajdosova@b4p.sk 

 0907/794578 

e-mail: gajdosova@b4p.sk 

web: b4p.sk 

Vzdelávacie programy: 

 AJ pre seniorov 

 Myšlienkové mapy - ZK 

 NJ - konverzácia pre rodiny 

 NJ-  individuálne 

 AJ - individuálne 

 Pamäťové techniky pre každého 

 NJ pre opatrovateľské povolania 

 Dosahuj ciele s ľahkosťou 

 

Poskytovateľ: Akadémia opatrovateľstva, a.s. 

Adresa:   

Majakovského 9 

811 04 Bratislava 

sylvia.chrenkova@tiscali.cz 

 0918/26936O 

e-mail: sylvia.chrenkova@tiscali.cz 

web:  

Vzdelávacie programy: 

A Nemecký jazyk 

A Ośetrovateľstvo 

 

Poskytovateľ: MEDINEA s.r.o. 
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Adresa:   

Martinengova 28 

811 02 Bratislava 1 

studio@medinea.com 

  

e-mail: studio@medinea.com 

web: medinea.com 

Vzdelávacie programy: 

A Kozmetik-Kozmetička 

 

Poskytovateľ: SLOVENSKÁ REALITNÁ 

AKADÉMIA, s.r.o. 

Adresa:   

Odborárske námestie 3 

811 07 Bratislava 1 

sora@sora.sk 

 02/43636374 

e-mail: sora@sora.sk 

web: sora.sk 

Vzdelávacie programy: 

Nábor nehnuteľností a predajné 

techniky 

 Osobný marketing realitného makléra 

 Podvedomá komunikácia 

 

Bratislava II 

 

Poskytovateľ: SČK - územný spolok 

Adresa:   

Miletičova 59 

821 09 Bratislava 2 

bratislava@redcross.sk 

  

e-mail: bratislava@redcross.sk 

web: redcross.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Kurz opatrovania 

Poskytovateľ: eRko – Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí 

Adresa:   

Miletičova 7 

821 08 Bratislava 2 

erko@erko.sk 

  

e-mail: erko@erko.sk 

web: www.erko.sk 

Vzdelávacie programy: 

A 66. Základný kurz 

A Kurz O táboroch 

A 67. Základný kurz 

A 68. Základný kurz 

A Dobrovoľnícka univerzita - odbor Päť 

zručností dobrovoľníka 

 

Poskytovateľ: Národný ústav celoživotného 

vzdelávania 

Adresa:   

Tomášikova 4 

820 09 Bratislava 29 

sekretariat@nuczv.sk 

 02/6428 5752 

e-mail: sekretariat@nuczv.sk 

web: nuczv.sk 

Vzdelávacie programy: 

Vedenie ekonomickej agendy  

a finančná kontrola v praxi školy 

Mzdová účtovníčka v II. Q 2014  

a zákon o ochrane osobných údajov 

Verejné obstarávanie s použitím 

elektronického trhoviska 
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Zákon o verejnom obstarávaní - zmeny 

od 27.2.2014 

Odmeňovanie a pracovnoprávne 

vzťahy zam. v školstve v r.2014 

 Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov. Príprava  

na vykonanie skúšky na výkon funkcie 

zodpovednej osoby 

Zákon č. 312/2013 Z.z., ktorým  

sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 

Z.z. o pedagogických zamestnancoch  

a odborných zamestnancoch - 

aktuálne zmeny v praxi 

Jazyková kultúra a normalizovaná 

úprava písomností 

Mzdová a personálna agenda v IV. Q 

2014 

Verejné obstarávanie - práca  

s elektronickým kontraktačným 

systémom (elektronické trhovisko) 

Zákon o ochrane osobných údajov  

a zákon o slobode informácií  

s dôrazom na aplikačnú prax 

 Diplomatický protokol a etiketa v praxi 

Zmeny a úpravy, aktuálne pravidlá  

a trendy v správe registratúry 

Základy a praktická aplikácia zadávania 

zákaziek vo verejnom obstarávaní  

v podmienkach organizácií verejnej 

správy 

Praktická aplikácia Zákona o verejnom 

obstarávaní 

Novela zákona Z.z. o ochrane 

osobných údajov (zákon č. 84/2014 

Z.z) účinná od 15.apríla 2014  

s dôrazom na aplikačnú prax 

Praktická aplikácia novely zákona  

o verejnom obstarávaní  

v podmienkach organizácií verejnej 

správy 

Zmeny v procesoch po novele zákona 

o verejnom obstarávaní od 1.7.2013 - 

aplikačná prax 

Skúška na výkon funkcie zodpovednej 

osoby 

Zákon č. 204/2014 Z.z. o verejnom 

zdraví 

Manažérske minimum pre vedúcich 

pedag. zam. ZŠ, SŠ 

Zákon o ochrane os. údajov a zákon  

o slobode informácií 

Novela zákona o ochrane os. údajov 

účinná od 15.4.2014 

Nové metódy a praktické postupy  

v školskom stravovaní 

Mzdová a personálna agenda v IV.Q 

2014 a pripravované zmeny v roku 

2015 

Školské stravovanie v roku 2014 - odb. 

konferencia 

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov 

Zákon o ochrane os. údajov - skúška 

na výkon funkcie ZO 

 Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

Praktická aplikácia zákona o správnom 

konaní 

 

Poskytovateľ: PaedDr. Dušan Vavrovič   

- ŠKOMAS 
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Adresa:   

Sedmokrásková 7 

821 01 Bratislava 2 

skomas@skomas.sk 

 0905/427454 

e-mail: skomas@skomas.sk 

web: skomas.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Klasická a športová masáž 

 

Poskytovateľ: Lucia Farkašovská  

- Tanečné štúdio  A S S O S 

 

Adresa:   

Bajzova 10 

821 08 Bratislava 2 

lucia@assos.sk 

 0905/512645 

e-mail: lucia@assos.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Výučba tanca - show dance, hip-hop 

 

Poskytovateľ: DIMANO  a. s. 

Adresa:   

Prievozská 14 

821 09 Bratislava 2 

dimano@dimano.sk 

  

e-mail: dimano@dimano.sk 

web: dimano.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Overovanie pravosti EUR bankoviek 

 

Poskytovateľ: PROACADEMY 

Adresa:   

Záhradnícka 72 

821 08 Bratislava 2 

info@proacademy.sk 

 0905/641414 

e-mail: info@proacademy.sk 

web: proacademy.sk 

Vzdelávacie programy: 

Dobrovoľníctvo vo vybraných 

krajinách EU 

Hlavné oblasti manažmentu 

dobrovoľníkov 

 Obsah manažmentu dobrovoľníkov 

 Podpora dobrovoľníctva v EU 

 Príklady dobrej praxe z krajín EU 

 

Poskytovateľ: Myslím - centrum kultúry 

Nepočujúcich 

Adresa:   

Jelačičova 4 

821 08 Bratislava 2 

myslim@myslim.sk 

 0904/233129 

e-mail: myslim@myslim.sk 

web: myslim.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Slovenský posunkový jazyk – 

začiatočníci – A1.1 

A Slovenský posunkový jazyk – stredne 

pokročilí – B1.1 

A Slovenský posunkový jazyk – mierne 

pokročilí – A2.1 

A Slovenský posunkový jazyk – pokročilí 

– B2.1 

A Slovenský posunkový jazyk – pokročilí 

– B2.2 

A Slovenský posunkový jazyk  
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– začiatočníci – A1.2 

A Slovenský posunkový jazyk – mierne 

pokročilí – A2.2 

A Slovenský posunkový jazyk – stredne 

pokročilí – B1.2 

 

Poskytovateľ: PROFKREATIS o. z. 

Adresa:   

Ružová dolina 29 

821 09 Bratislava 2 

druhykrok@druhykrok.eu 

  

e-mail: druhykrok@druhykrok.eu 

web: druhykrok.eu 

Vzdelávacie programy: 

A Výchovno-preventívny program 

rozvoja multikultúrnej tolerancie 

žiakov proti násiliu v školách  

pre učiteľov MŠ a ZŠ 

A Výchovno-preventívny program 

rozvoja multikultúrnej tolerancie 

žiakov proti násiliu v školách  

a školských zariadeniach  

pre odborných zamestnancov 

 

Poskytovateľ: SLOVAK BUSINESS AGENCY 

Adresa:   

Miletičová 23 

821 09 Bratislava 2 

agency@sbagency.sk 

 02/50244539 

e-mail: agency@sbagency.sk 

web: sbagency.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Intellectual Property Valuation 

 Designing your future business 

 International strategy and efficient 

international marketing 

Ako rozšíriť Vaše podnikanie  

do Rakúska? 

Worskhop pre mentorov v cestovnom 

ruchu, projekt EUTM 

Support and financing of innovations 

in Slovakia 

"It is worthwhile to invest in lodging 

facilities? Comparing the efficiency of 

investment in Slovakia and EÚ.“ 

 How to set up a business 

Interaktivny marketing (on and offline 

marketing) 

 

Poskytovateľ: OZ No Gravity 

Adresa:   

Oravská 3 

821 09 Bratislava 2 

gabriel.adamek@no-gravity.sk 

 0908/937711 

e-mail: gabriel.adamek@no-gravity.sk 

web: no-gravity.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Druhy byliniek 

 Pestovanie a spracovanie byliniek 

 Pestovanie byliniek 

Biochemické procesy pri výrobe  

a úprave bioplynu 

 Komunálne využitie bioplynu 

 

Poskytovateľ: TRANSFER Slovensko, spol.  

s r.o. 
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Adresa:   

Hraničná 18 

821 05 Bratislava 2 

transfer@transfer.sk 

 02/32660244, 0245 

e-mail: transfer@transfer.sk 

web: transfer.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Komunikácia 

 Tímová práca 

 Vodcovstvo-výrobný manažment 

 Manažerske školenie 

 Leadership 

 

Poskytovateľ: Súkromná hotelová akadémia  

HaGMa s. r. o. 

Adresa:   

Biskupická 21 

821 06 Bratislava 2 

skola1@shahagma.sk 

  

e-mail: skola1@shahagma.sk 

web: shahagma.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Rekvalifikačný kurz Pohostinská 

činnosť modul Kuchár 

A Rekvalifikačný kurz Barman 

A Rekvalifikačný kurz Pohostinská 

činnosť modul Čašník 

 

Poskytovateľ: Cech strechárov Slovenska 

Adresa:   

Ivanska cesta 27 

821 04 Bratislava 2 

cechstrecharov@cechstrecharov.sk 

 0904/538610 

e-mail: cechstrecharov@cechstrecharov.sk 

web: www.cechstrecharov.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Strechár 

A Klampiar pre stavebnú výrobu 

A Tesár 

A Izolatér 

 

Poskytovateľ: Nadácia F.A. Hayeka Bratislava 

Adresa:   

Jašíkova 6 

821 03 Bratislava 2 

hayek@hayek.sk 

  

e-mail: hayek@hayek.sk 

web: hayek.sk 

Vzdelávacie programy: 

Letná škola ekonómie 2014  

pre študentov 

Letná škola ekonómie 2014  

pre učiteľov 

 

Poskytovateľ: DOMKA – Združenie 

saleziánskej mládeže 

Adresa:   

Miletičova 7 

821 08 Bratislava 2 

ustredie@domka.sk 

  

e-mail: ustredie@domka.sk 

web: domka.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Cesty zrenia - jesenný kurz 

 Cesty zrenia - jarný kurz 
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 Seminár Brace for Impact 

 Stretnutie strediskových rád 

 Škola pre animátorov - 3.kurz západ 

 Škola pre animátorov - 3.kurz východ 

 Škola pre animátorov - 1.kurz západ 

 Škola pre animátorov - 1.kurz východ 

 Škola pre animátorov - 2.kurz východ 

 Škola pre animátorov - 2.kurz západ 

 Škola pre animátorov - 4.kurz západ 

 

Poskytovateľ: PhDr. Yvetta Juríková 

Adresa:   

Haburská 5 

821 01 Bratislava 2 

yveta.jurikova@upcmail.sk 

 02/43333318 

e-mail: yveta.jurikova@upcmail.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Kurzy anglického jazyka 

Obchodná angličtina, individuálne 

kurzy 

 

Poskytovateľ: Global Contract s.r.o. 

Adresa:   

Sartorisova 11 

821 08 Bratislava 2 

sekretariat@globalcoontract.sk 

  

e-mail: sekretariat@globalcoontract.sk 

web: globalcoontract.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Someliér a gastronómia 

A Aplikácia nových metód aktívneho 

vyučovania vo vzdelávacom procese 

na stredných školách 

A Ústavné právo a pracovné právo  

v edukačnom procese a v praxi 

Konferencia Modern School VII.- 

Taliansko 

A Anglický jazyk a jeho využitie  

v hotelierstve 

A Inovácie v štruktúre vyučovania etickej 

výchovy pre stredné školy 

A Anglický jazyk a jeho využitie  

v gastronómii 

A Manažment kvality služieb  

v hotelierstve a gastronómii 

A Aplikácia nových metód aktívneho 

vyučovania vo vzdelávacom procese 

na základných školách získaných 

zahraničnou praxou 

A Moderná gastronómia 

A Pracovný a kultúrny život v európskom 

priestore na hodinách cudzieho jazyka 

stredných škôl 

A Oblasť gastronómie v cudzích jazykoch 

 

Poskytovateľ: TÚV SÚD Slovakia s.r.o. 

Pobočka Bratislava 

Adresa:   

Jašíkova 6 

821 03 Bratislava 2 

info@tuv-sud.sk 

 0903/580019 

e-mail: info@tuv-sud.sk 

web: tuv-sud.sk 

Vzdelávacie programy: 
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Interný audítor systému 

environmentálneho manažérstva 

podľa normy EN ISO 14001 

Preškolenie interných audítorov 

systému environmentálneho 

manažérstva podľa normy EN ISO 

14001 

A Interný audítor-Modul: Systémy 

energetického manažérstva podľa ISO 

50001 

A Interný audítor-Modul: Systémy 

manažérstva bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa OHSAS 18001 

A Interný audítor-Modul: Systémy 

manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 

a EN ISO 19011 

A Interný audítor-Modul: Integrovaný 

systém manažérstva podľa EN ISO 

9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001 

A Interný audítor-Modul: Systémy 

environmentálneho manažérstva 

podľa EN ISO 14001 

 FMEA 

A Interný audítor-Modul: Systémy 

manažérstva informačnej bezpečnosti 

podľa ISO/IEC 27001 

Preškolenie interných audítorov  

pre integrovaný systém manažérstva 

podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 

14001 a OHSAS 18001 

Preškolenie interných audítorov 

systému manažérstva informačnej 

bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 

Doškolenie interných audítorov 

systémov manažérstva kvality  

pre automobilový priemysel podľa 

ISO/TS 16949 

Preškolenie interných audítorov 

systému manažérstva kvality podľa 

normy EN ISO 9001 

A Interný audítor-Modul: Systémy 

manažérstva kvality pre automobilový 

priemysel podľa ISO/TS 16949 

Interný audítor systémov manažérstva 

kvality podľa EN ISO 9001 

Interný audítor systémov manažérstva 

kvality pre automobilový priemysel 

podľa ISO/S 16949 

 Chemická bezpečnosť 

Požiadavky právnych predpisov SR  

vo vzťahu k ŽP 

 Projektové plánovanie 

 Ručenie za výrobok 

 

Poskytovateľ: GOPAS SR, a.s. 

Adresa:   

Dr. Vladimíra Clementisa 10 

821 02 Bratislava 2 

info@gopas.sk 

 02/48282700-2 

e-mail: info@gopas.sk 

web: gopas.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Kurzy zamerané na grafiku 

 Kurzy RedHat 

 Konferencie a semináre 

 Kurzy IT bezpečnosť/ Hacking 

 Kurzy Android 

 Kurzy TOGAF 

A Kurzy zamerané na operačný systém 

Windows 
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A Ovládanie PC - Microsoft Office, 

používanie internetu 

 Kurzy IBM 

 Kurzy HP 

 Kurzy VMWare 

 Príprava lektorov, štúdium pedagogiky 

 Kurzy Oracle 

 Kurzy Unix/Linux 

 Kurzy Apple 

 Kurzy Lotus Notes 

 Kurzy Prince 

 Manažérske kurzy 

 Kurzy zamerané na programovanie 

 

Poskytovateľ: NODIUM s.r.o. 

Adresa:   

Azalková 1 

821 01 Bratislava 2 

vierapalenikova@hotmail.com 

 0905/828660 

e-mail: vierapalenikova@hotmail.com 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Nácvik zvládanie stresu v záťaži 

Psychológia - supervízia  

v psychoterapii absolventa CPČ 

Psychológia -psychoterapia skúšky 

SIVP 

 Psychológia- Cvičná terapia 

Psychológia - supervízia  

v psychoterapii frekventanta CPČ 

Psychológia- kurz o následkoch OCD 

poruchy v rodine 

 

Poskytovateľ: Astris,s.r.o. 

Adresa:   

Sputnikova 16 

821 02 Bratislava 

office@astris-school.com 

 0904/111986 

e-mail: office@astris-school.com 

web: astris-school.com 

Vzdelávacie programy: 

 Kurz anglického jazyka - všeobecný 

 Obchodná angličtina 

 

Poskytovateľ: ENGLISH IN THE CITY s.r.o. 

Adresa:   

Plynárenská 1 

821 09 Bratislava 2 

office@englishinthecity.sk 

 02/53411941 

e-mail: office@englishinthecity.sk 

web: englishinthecity.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Anglický jazyk 

A Nemecký jazyk 

 

Poskytovateľ: BUREAU VERITAS SLOVAKIA  

spol. s r.o. 

Adresa:   

Plynárenská 7/B 

821 09 Bratislava 2 

anna.kovacova@sk.bureauveritas.com 

  

e-mail: anna.kovacova@sk.bureauveritas.com 

web: bureauveritas.sk 



32 
 

Vzdelávacie programy: 

 Externý audítor EMS 

 Ochrana pred legalizáciou 

 MSA podľa QS 9000 

 Interný audítor SM BOZP 

 Interný audítor ISO/TS 

 HACCP, ISO 22000, BRC, ISCC 

 Požiadavka normy ISO 27001 

 6Sigma 

 SPC podľa QS 9000 

 FMEA, FMECA 

 Požiadavka normy ISO 13485 

 Registratúra 

 Ochrana osobných údajov 

 Manažér kvality 

 Krízový manažment, civilná ochrana 

 Interný audítor QMS 

 Interný audítor EMS 

 Požiadavka normy ISO 14971 

 

Poskytovateľ: VIK s.r.o. 

Adresa:   

Jadrová 19 

821 02 Bratislava 2 

vik@vik.sk 

 02/43414421 

e-mail: vik@vik.sk 

web: vik.sk 

Vzdelávacie programy: 

Trendy v písomnej a emailovej 

komunikácii 

 Návrh nového zákona o odpadoch 

Nové povinnosti v oblasti batérií  

a akumulátorov 

 Emisie - úvodné školenie 

Právne minimum pre vymáhanie 

pohľadávok 

 Konkurz a reštrukturalizácia 

 Vedenie tímu, moderovanie tímu 

 Program odpadového hospodárstva 

 Evidencia a ohlasovanie odpadov 

 Verejné obstarávanie 

 Zákon o odpadoch 

Správa registratúry a archív 

organizácie 

 Tréning štilizácie a jazyková kultúra 

Správa budov, energetický 

manažment v budovách 

Stratégie, techniky, komunikácia 

predajcu 

 INTRASTAT 

Asertívna komunikácia, vystupovanie 

na verejnosti 

 Obchodné právo 

 Výklad zákona č. 24/2006 o EIA 

Povinnosti prevádzkovateľa 

stravovacieho zariadenia 

 Právne minimum 

 Povinnosti pôvodcu odpadov 

 Diplomatický protokol SR 
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Zlúčenie obchodných spoločností 

podľa predpisov SR 

 Komunikačné schopnosti 

 Energetická efektívnosť 

 Emisie - príprava podkladov 

 Zákon o slobodnom prístupe  

k informáciám 

Príprava odborných textov  

a korešpondencie 

Monitorovanie plnenia právnych 

požiadaviek ochrany životného 

prostredia 

 Manažment zmlúv a právne minimum 

 

Poskytovateľ: Ústav stavebnej ekonomiky, 

s.r.o. 

Adresa:   

Miletičova 21 

811 04 Bratislava 1 

use@use-sk.sk 

  

e-mail: use@use-sk.sk 

web: use-sk.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Školenie stavebných cenárov, 

rozpočtárov a kalkulantov 

 

Poskytovateľ: 3EC - NSF International a.s. 

Adresa:   

Hraničná 18 

821 05 Bratislava 2 

jana.horackova@3ec.sk 

  

e-mail: jana.horackova@3ec.sk 

web: 3ec.sk 

Vzdelávacie programy: 

Kurz interných audítorov IMS podľa 

normy ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO 

19011:2011 

Systém manažérstva kvality  

pre zdravotnícke pomôcky podľa 

normy EN ISO 13485:2012 

Zodpovednosti vedenia podľa ISO/TS 

16949:2009 a nové pravidlá IATF (4. 

vydanie) 

Preškolenie interných audítorov podľa 

normy OHSAS 18001:2007 

Kurz interných audítorov systému 

manažérstva kvality pre zdravotnícke 

pomôcky podľa normy EN ISO 

13485:2012 a ISO 19011:2011 

Vykonávanie interných auditov 

systému manažérstva kvality  

pre zdravotnícke pomôcky podľa 

normy EN ISO 13485:2012 a ISO 

19011:2011 

Školenie interných audítorov podľa 

požiadaviek noriem ISO 17025:2005  

a ISO 19011:2011 

Kurz interných audítorov QMS podľa 

normy ISO 9001:2008 a ISO 

19011:2011 

Rozdiely medzi ISO/TS 16949:2008  

a VDA 6.1 a špecifické požiadavky 

automotive voči ISO 9001:2008 

Kurz interných audítorov QMS podľa 

normy ISO 9001:2008, EN ISO 

13485:2012 a ISO 19011:2011 

Systém manažérstva kvality  

pre zdravotnícke pomôcky podľa 

normy EN ISO 13485:2012 
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A IMS - 3 Vykonávanie externých 

auditov integrovaných manažérskych 

systémov IMS podľa normy ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007 a ISO 19011:2011 

 OHSAS 18001:2007 Awareness Course 

Techniky ISO/TS a 8D Reporting 

Methodology 

Kurz interných audítorov IMS podľa 

normy ISO 14001:2004 a ISO 

19011:2011 

 

Poskytovateľ: Centire s.r.o. 

Adresa:   

Záhradnícka 72 

821 08 Bratislava 2 

info@centire.com 

 0903/415872 

e-mail: info@centire.com 

web: centire.com 

Vzdelávacie programy: 

 LEGEND - Tréning trénerov 

 

Poskytovateľ: Mgr. Tatiana Žabenská 

Adresa:   

Hronská 14 

821 07 Bratislava 2 

tzabenska@chello.sk 

 02/45241586 

e-mail: tzabenska@chello.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Obchodná angličtina 

 Všeobecná angličtina 

 

Poskytovateľ: Katarína Čičmancová NUMERO 

Adresa:   

Ružová dolina 14 

821 09 Bratislava 2 

numero@numero.sk 

  

e-mail: numero@numero.sk 

web: numero.sk 

Vzdelávacie programy: 

A NUMERO II - Meno a partnerské 

vzťahy 

A NUMERO I - Základy numerológie 

 

Poskytovateľ: Slovenská komora iných 

zdravotníckych pracovníkov 

Adresa:   

Trnavská 112 

821 02 Bratislava 2 

sekretariat@skizp.sk 

 0918/398342 

e-mail: sekretariat@skizp.sk 

web: skizp.sk 

Vzdelávacie programy: 

 ABA II. 

 ABA I. 

 Včasná neurologopedická intervencia 

 

Poskytovateľ: Junior Achievement Slovensko, 

n.o. 

Adresa:   

Záhradnícka 60 

821 08 Bratislava 2 

jasr@jasr.sk 

  

e-mail: jasr@jasr.sk 

web: jasr.sk 
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Vzdelávacie programy: 

A Online ekonómia a základy trhovej 

ekonomiky 

A Viac ako peniaze 

A Podnikanie v cestovnom ruchu 

A Globálny etický program 

A Aplikovaná ekonómia 

 

Poskytovateľ: Centrum kontinuálneho 

vzdelávania, n. o. 

Adresa:   

Muškátová 54 

821 01 Bratislava 2 

projekty@euvzdelavanie.sk 

  

e-mail: projekty@euvzdelavanie.sk 

web: euvzdelavanie.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Komunikácia a asertivita v práci 

pedagogických zamestnacov 

Inovatívne formy vzdelávania-aktivácia 

verb. a log.myslenia 

 Práca s interaktívnou tabuľou 

 

Poskytovateľ: Inštitút bankového vzdelávania 

NBS, n.o. 

Adresa:   

Tomášikova 28/a 

821 01 Bratislava 2 

ibv@nbs.sk 

  

e-mail: ibv@nbs.sk 

web: ibv-nbs.sk 

Vzdelávacie programy: 

 MS Word 

SEPA pre firmy - Náležitosti potrebné 

na pripravenosť na SEPA, pain.001, 

pain.008, XML výpisy 

Ochrana osobných údajov v praxi 

finančných inštitúcií... 

 E - money, koferencia 

 Jazykové vzdelávanie 

 MS Excel 

 MS Power Point 

 MS Acces 

 Etiketa bankového zamestnaca 

Jazyková kultúra a písomna 

prezentácia 

 Overovanie pravosti podpisu 

 Vymáhanie pohľadávok 

 Zmeny v zákone o bankách 

 Riadenie finančných rizík 

 Komunikačný kufrík auditora 

 AML  konferencia 

 Rozsudky súdneho dvora 

 Platobný styk 

 Basel III v podobe CRD IV 

 Právny systém SR 

 Manažérsky reporting a Dashboarding 

Zákon o platobných službách  

a európska legislatíva, Nariadenie EP 

260/2012 a dopady na platobné služby 

 CVA 

Školenie pre používateľov IS 

STATUS_DFT 
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 Ochrana bankového tajomstva 

 Manažérske vzdelávanie 

 Forenzný audit - nástroj na detekciu 

podvodov 

Výzvy pre vzdelávanie vo finančnom 

sektore v roku 2014 

 Back Office (Treaury Back Office) 

 Regulácia FMI a 24 princípov 

 Euro - naša mena, ochranné prvky  

a falzifikáty 

ZP-ako s ním pracovať bez chýb  

a omylov 

Školenie pre správcov a operátorov IS 

SIPS 

Platobný styk - Nové prvky a účastníci 

platobného styku 

Základné deriváty finančného trhu - 

oceňovanie a účtovanie 

 Právo duševného vlastníctva 

 Uzatváranie zmlúv, špecifiká 

zmluvných typov 

Nová regulácia v oblasti platobného 

styku a kartových transakcií - PSD2 

SEPA - SEPA SCT a SEPA DD a príslušná 

legislatíva 

 Regulácia finančného trhu v EU 

Compliance - funkcia  

a zabezpečovanie 

 Basel III 

 Cenné papiere domáce a zahraničné 

Obchodno- právne vzťahy a platné 

normy medzi bankou a klientom 

 Aplikácia zákona 297/2008 

 Nariadenie EC a EP pre CDCP 

 Platobný styk v SEPA priestore (SEPA 

SCT, SEPA DD a TARGET2) 

Funds Transfer Pricing - Liquidity 

Pricing 

 CRD IV/CRR 

 Finančná analýza firmy 

 Obozretná regulácia bánk 

 TRADE FINANCE 

 Ochrana spotrebiteľa 

Interný audit a systém kvality 

moderne 

 Riadenie a oceňovanie likvidity 

 Discover Qlick View 

 

Poskytovateľ: WorkSpace Europe 

Adresa:   

Nevädzova 6/C 

821 01 Bratislava 2 

info@workspaceeurope.sk 

 0948/312114 

e-mail: info@workspaceeurope.sk 

web: workspaceeurope.sk 

Vzdelávacie programy: 

Praktická príáprava pre Erasmus+ stáž 

v zahraničí 

 

Poskytovateľ: Celebrio s.r.o. 

Adresa:   

Družicová 1 

821 02 Bratislava 2 

celebrio@celebrio.eu 
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 0907/288245 

e-mail: celebrio@celebrio.eu 

web: celebrio.eu 

Vzdelávacie programy: 

 Anglický jazyk 

 Ruský jazyk 

 Nemecký jazyk 

 

Poskytovateľ: Finance Trainer s.r.o. 

Adresa:   

Nevädzová 5 

821 01 Bratislava 2 

bratislava@financetrainer.com 

  

e-mail: bratislava@financetrainer.com 

web: financetrainer.com/sk 

Vzdelávacie programy: 

A Bankový manažment 

 

Poskytovateľ: PTK - Echo Services s. r. o. 

Adresa:   

Prešovská 39 

821 08 Bratislava 2 

info@ptkecho.sk 

  

e-mail: info@ptkecho.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

A RK - Kuchár 

Jazykový kurz - Nemecký jazyk 

/intenzívny/ 

A RK - Barman 

A RK - Čašník 

A RK - Murár 

Poskytovateľ: INC Training & Consulting  

s. r. o. 

Adresa:   

Košická 58 

821 08 Bratislava 2 

office@inctrainconsult.eu 

  

e-mail: office@inctrainconsult.eu 

web: inctrainconsult.eu 

Vzdelávacie programy: 

 Rozhodovanie o výkone 

 Osobnosť a vedenie 

 

Poskytovateľ: TOP ENGLISH, s. r. o. 

Adresa:   

Obežná 4 

821 02 Bratislava 2 

office@topenglish.sk 

 0918/429186 

e-mail: office@topenglish.sk 

web: topenglish.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Cudzie jazyky - nemecký 

 Cudzie jazyky - anglický 

 

Poskytovateľ: INBOX SK 

Adresa:   

Seberíniho 1 

821 03 Bratislava 2 

gablasova@inbox.sk 

 0915/890650 

e-mail: gablasova@inbox.sk 

web: prince-2.sk 

Vzdelávacie programy: 

 PRINCE2 Practitioner 
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 PRINCE2 Foundation 

 

Poskytovateľ: TREEHOUSE, s.r.o. 

Adresa:   

Súmračná 13 

821 02 Bratislava 2 

treehouse.sk@gmail.com 

 0915/704466 

e-mail: treehouse.sk@gmail.com 

web:  

Vzdelávacie programy: 

„Nová šanca, modulárny poradensko-

motivačný kurz“ 

 

Poskytovateľ: S.M.A.R.T., s.r.o 

Adresa:   

Čečinová 21/A 

821 05 Bratislava 

info@smartskola.sk 

  

e-mail: info@smartskola.sk 

web: smartskola.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Kurzy anglického jazyka -individuál 

Kurzy anglického jazyka - všeobecná 

angličtina skupinový 

Kurzy anglického jazyka-príprave  

na certifikát CAE - individuál 

Kurzy anglického jazyka DUO  

- všeobecná angličtina 

Prípravné kurzy na maturitu  

z anglického jazyka DUO 

Prípravné kurzy na maturitu  

z anglického jazyka individuál 

 Kurzy anglického jazyka - konverzácia 

 Kurzy anglického jazyka -intensive 

 Kurzy anglického jazyka - business 

Kurzy anglického jazyka - všeobecná 

angličtina 

 

Poskytovateľ: Acton & Bedford s. r. o. 

Adresa:   

Slowackého 8 

821 04 Bratislava 2 

info@actonbedford.sk 

 0904/415154 

e-mail: info@actonbedford.sk 

web: actonbedford.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Úvod do anglickej právnej analýzy 

 Príprava na prijímacie pohovory 

 Úvod do anglickej právnej štylistiky 

 Základy právnej komunikácie v AJ. I. 

 Základy právnej komunikácie v AJ. II. 

 

Poskytovateľ: ARGAMA s. r. o. 

Adresa:   

Pestovateľská 2 

821 02 Bratislava 2 

argama@argama.sk 

 0903/619213 

e-mail: argama@argama.sk 

web: argama.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Aktuálne témy lekárne - Nitra 

 Aktuálne témy lekárne -Lučenec 

 

Poskytovateľ: ATELIÉR AKF, s.r.o. 
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Adresa:   

Mesačná 3242/6 

821 02 Bratislava 2 

info@akf.sk 

 0911/253686 

e-mail: info@akf.sk 

web: akf.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Digitálna fotografia 

 

Poskytovateľ: Európska vzdelávacia agentúra 

Meridián s.r.o. 

Adresa:   

Sabinovská 12 

821 02 Bratislava 2 

info@mmeridian.eu 

  

e-mail: info@mmeridian.eu 

web: mmeridian.eu 

Vzdelávacie programy: 

 Vedenie a riadenie zamestnancov 

Riešenie konfliktov asertívnym 

správaním 

Odbúravanie stresu a relaxačné 

techniky 

Riešenie konfliktov v školskom 

prostredí 

 Profesionálna recepčná/asistentka 

 Poka - Yoke 

 Časový manažment 

 Teambilding 

 Úspešný predavač 

 Asertívna komunikácia v praxi 

 Zásady psychológie 

 Najnovšie obchodné taktiky a stratégie 

 Základy marketingu 

 

Poskytovateľ: Naj angličtina s.r.o. 

Adresa:   

Hraničná 5 

821 05 Bratislava 2 

jazykovaskolaapreklady@gmail.com 

 0903/146445 

e-mail: jazykovaskolaapreklady@gmail.com 

web: najanglictina.com 

Vzdelávacie programy: 

Výučba anglického jazyka  

pre začiatočníkov a pokročilých 

 

Poskytovateľ: EDU - FIN s.r.o. 

Adresa:   

Rezedová 15 

821 01 Bratislava 2 

magdarepanova@gmail.com 

 0911/325399 

e-mail: magdarepanova@gmail.com 

web: edufin.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Účtovník - modul : Podvojné 

účtovníctvo 

 

Bratislava III 

 

Poskytovateľ: Univerzita Komenského  

v Bratislave  

Pedagogická fakulta 

Adresa:   

Račianska 59 

831 06 Bratislava 1 

durcova@fedu.uniba.sk 
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 02/49287207 

e-mail: durcova@fedu.uniba.sk 

web: fedu.uniba.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Rozširujúce štúdium - UAK - Biológia 

A Kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej 

pedagogiky pre vychovávateľov 

A Kvalifikačné vzdelávanie špec. ped.  

pre majstrov odb. výchovy 

A Kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej 

pedagogiky - poradenstvo 

A Rozširujúce štúdium - UAK - Anglický 

jazyka a literatúra 

A Rozširujúce štúdium - UAK - Slovenský 

jazyka a literatúra 

A Doplňujúce pedagogické štúdium  

pre abs. sociálnej práce 

A Rozširujúce štúdium - UAK - Geografia 

A Rozširujúce štúdium primárnej 

pedagogiky 

A Kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej 

pedagogiky pre učiteľov 

A Rozširujúce štúdium - UAK - História 

 

Poskytovateľ: Univerzita Komenského  

v Bratislave  

Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CDV UK) 

Adresa:   

Odbojárov 10/A 

820 05 Bratislava 25 

katarina.janikova@cdv.uniba.sk 

  

e-mail: katarina.janikova@cdv.uniba.sk 

web: cdvuk.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Individuálny kurz slovenského jazyka 

Jazyková a odborná príprava pred VŠ-  

v anglickom jazyku 

5 mesačný intenzívny kurz 

slovenského jazyka 

10 mesačný intenzívny kurz 

slovenského jazyka 

 Jazyková a odborná príprava pred VŠ 

 UTV Štúdium v odboroch 

 UTV Prvý všeobecný ročník 

Nemčina pre seniorov - mierne 

pokročilý 

 Nemčina pre seniorov viac pokročilý 

Nemčina pre seniorov - stredne 

pokročilý 

 Angličtina pre seniorov - viac pokročilý 

Angličtina pre seniorov - stredne 

pokročilý 

Angličtina pre seniorov - mierne 

pokročilý 

 Angličtina pre seniorov - začiatočníci 

 Polročný denný program v NJ 

 Jednoročný denný program v AJ 

 Angličtina pre seniorov viac pokročilý 

Angličtina pre seniorov - stredne 

pokročilý 

 Digitálna fotografia 

 Polročný denný program v AJ 

 Letná škola STREET DANCE 

A Riadenie školy a školského zariadenia 
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Metodický kurz -pre učiteľov z 

Maďarska v Čremošnom 

Letná škola krátkeho dokumentárneho 

filmu a filmového líčenia 

 Škola choreografie ľudového tanca 

 Letná škola mladých informatikov 

A Odborná príprava mediátora s práv. 

vzdel. 

 Vianoce v Bratislave 

 Angličtina pre verejnosť B2 

Výjazdový kurz - Inovácie v 

edukačnom procese- Maďarsko BČ 

Výjazdový kurz - Inovácie v 

edukačnom procese Ukrajina 

Výjazdový kurz - Inovácie v 

edukačnom procese Rumunsko 

 Odborný seminár mediátorov 

A Odborná príprava mediátora s iným 

ako práv.vzdel. 

A Inovácie v riadení školy a 

škol.zariadenia 

Metodický kurz - Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti 

 Večerný kurz slovenského jazyka 

 Efektívna marketingová komunikácia 

 Večerný kurz slovenského jazyka 

A Legislatívne riadenie škôl  

a škol.zariadení 

 Večerný kurz slovenského jazyka 

 Letný kurz slovenského jazyka klasik 

Kurz slovenského jazyka a kultúry  

pre krajanov 

Kurz slovenského jazyka a odb. 

predmetov, krajania maturanti 

SJ ako cudzí jazyk testovanie 

jazykových kompetencií** 

A Jednoročný denný štátnicový v AJ 

A Jednoročný denný štátnicový v NJ 

 Angličtina pre verejnosť B1 

 Angličtina pre verejnosť B2 

 Angličtina pre seniorov - začiatočníci 

Angličtina pre seniorov - mierne 

pokročilý 

 Príprava na rokovanie v medzikult. EU 

 Kurz slovenského jazyka pre Erazmus 

 

Poskytovateľ: Akadémia policajného zboru  

v Bratislave 

Adresa:   

Sklabinská 1 

835 17 Bratislava 35 

akademiapz@minv.sk 

  

e-mail: akademiapz@minv.sk 

web: akademiapz.sk 

Vzdelávacie programy: 

MEPA: Páchané TČ proti etnickým 

skupinám 

 MEPA: 22. hlavný kurz 2014 

 MEPA: 22. špeciálny kurz 2014 

 FRONTEX: Odborný jazykový kurz 

Odb. kurz pre interview expertov - 

front. 

 FRONTEX: Odborný jazykový kurz 
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Spol. uč. osnovy - výmenná prax 

učiteľov 

Príprava na výkon funkcie policajného 

pridelenca 

A Doplňujúce pedagogické štúdium 

absloventov vysokých škôl 

Odb. kurz pre letiskových expertov - 

front. 

CEPOL kurz 9/2014 - Boj proti drogám 

a A/SPSD 

CEPOL kurz 48/2014 - Schengenské 

hodn. 

 

Poskytovateľ: Stredná odborná škola 

polygrafická 

Adresa:   

Račianska 190 

835 26 Bratislava 35 

skola@polygraficka.sk 

 02/4488 4429 

e-mail: skola@polygraficka.sk 

web: polygraficka.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Ilustrátor 

 

Poskytovateľ: Stredná odborná škola 

informačných technológií 

Adresa:   

Hlinícka 1 

831 52 Bratislava 3 

sositba@sositba.sk 

 02/44885002 

e-mail: sositba@sositba.sk 

web: sositba.sk 

Vzdelávacie programy: 

Grafické IDE pre vývoj aplikácií  

v jazyku CC++ 

 

Poskytovateľ: Štátny inštitút odborného 

vzdelávania 

Adresa:   

Bellova 54/a 

837 63 Bratislava 37 

kancelaria@siov.sk 

 02/54776277 

e-mail: kancelaria@siov.sk 

web: siov.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Nástroje na uznávanie výsledkov 

vzdelávania v SR - príprava 

multiplikátorov 

A Vzdelávanie učiteľov v súvislosti  

s tvorbou školských vzdelávacích 

programov pre učiteľov stredných 

odborných škôl – všeobecno-

vzdelávacia zložka- frekventanti 

A Národná sústava kvalifikácií a Národný 

kvalifikačný rámec a ich aplikovanie  

do školského vzdelávacieho programu 

(Uznávanie výsledkov vzdelávania  

v SR) 

A Vzdelávanie učiteľov v súvislosti  

s tvorbou školských vzdelávacích 

programov pre učiteľov stredných 

odborných škôl - odborná zložka - 

frekventanti 

A Vzdelávanie učiteľov v súvislosti  

s tvorbou školských vzdelávacích 

programov pre učiteľov základných 

škôl - frekventanti 

A Systém uznávania výsledkov  

vo vzdelávaní vo výťahu k tvorbe 

školského vzdelávacieho programu 

(Uznávanie výsledkov vzdelávania  

v SR) 
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A Vzdelávanie učiteľov v súvislosti  

s tvorbou školských vzdelávacích 

programov pre učiteľov gymnázií - 

frekventanti 

A Ako zvládnuť stres za katedrou  

a prevencia syndtómu vyhorenia 

Tvorba a aktualizácia  ŠkVP   

pre študijný odbor sociálno - výchovný 

pracovník – 76 61 M a študijný odbor - 

obchodná akadémia -  63 17 M 

Príprava inštruktorov odborného 

výcviku 

A Nové trendy podnikateľského 

vzdelávania cestou cvičných firiem 

 

Poskytovateľ: Ing. Branislav Kalina, CSc. DSC 

Group 

Adresa:   

Bellova 90 

831 01 Bratislava 37 

kalina@dscgroup.sk 

 02/54771285 

e-mail: kalina@dscgroup.sk 

web: dscgroup.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Manažérske kurzy 

 

Poskytovateľ: Súkromná SOŠ HOST 

Adresa:   

Riazanská 75 

831 03 Bratislava 3 

office@skolahost.sk 

 02/43420980 

e-mail: office@skolahost.sk 

web: skolahost.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Kongresové služby 

A Animačné služby 

 

Poskytovateľ: Štátny pedagogický ústav 

Adresa:   

Pluhová 8 

830 00 Bratislava 3 

info@statpedu.sk 

 02/49276106 

e-mail: info@statpedu.sk 

web: statpedu.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-

vzdelávacích predmetov v ZŠ - 

teoretický modul 

A Interkultúrne vzdelávanie v základnej 

škole so žiakmi z rómskych komunít 

A Rozširujúce štúdium kvalifikovaných 

učiteľov cudzích jazykov a literatúry  

o didaktiku cudzích jazykov pre mladší 

školský vek 

A Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. 

stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie  

na vyučovanie CJ 

Školenia stredoškolských učiteľov  

k problematike ľudských práv 

Školenia žiakov k problematike 

ľudských práv 

 

Poskytovateľ: Slovenský zväz ľadového 

hokeja 

Adresa:   

Trnavská cesta 27/B 

831 04 Bratislava 3 

andrejkovic@szlh.sk 
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e-mail: andrejkovic@szlh.sk 

web: hockeyslovakia.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Školenie rozhodcov ľadového hokeja 

II. Stupňa 

A Školenie rozhodcov ľadového hokeja 

III. Stupňa 

A Školenie trénerov ľadového hokeja II. 

Stupňa 

A Školenie rozhodcov ľadového hokeja I. 

stupňa 

 

Poskytovateľ: Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie 

Adresa:   

Hubeného 25 

831 53 Bratislava 3 

poradenstvo@psychologickecentrum.sk 

  

e-mail: 

poradenstvo@psychologickecentrum.sk 

web: psychologickecentrum.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Školská pripravenosť 

 Školská pripravenosť v MŠ 3.okresu 

 Psychohygiena pre pedagógov 

 Vzdelávanie koordinátorov prevencie 

Vzdelávanie výchovných poradcov 

stredných  škôl 

Práca s triednym kolektívom  

pre triednych učiteľov 

Intervízie pre odborných 

zamestnancov 

Interné semináre  pre odborných 

zamestnancov 

Vzdelávanie výchovných poradcov 

základných škôl 

 Reedukácie ŠPU 

 

Poskytovateľ: FESTO s. r. o. 

Adresa:   

Gavlovičova 1 

831 03 Bratislava 3 

info_sk@festo.com 

  

e-mail: info_sk@festo.com 

web: festo.sk 

Vzdelávacie programy: 

 P-Komp - Intenzívne školenie P a EP 

EP111 - Úvod do pneumatiky  

a elektropneumatiky 

Design 1 - Efektívne plánovanie  

a konšt. v pneu. ria. Systémoch 

Design 2 - Bezpečnosť pri konštrukcii 

pneum. riad. systémov 

EH511 - Úvod do hydrauliky  

a elektrohydrauliky 

 E100 - Základy elektrotechniky 

 S111 - Senzorika 

 P100 - Základy pneumatiky 

P121 - Údržba a vyhľadávanie chýb v P 

a EP zap. 

 LT210 - Metodika pri vyhľadávaní chýb 

 

Poskytovateľ: Inštitút Virginie Satirovej  

v Slovenskej republike 

Adresa:   

Albánska 5/A 

831 06 Bratislava 3 
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ivs.sr@stonline.sk 

 0905/787217 

e-mail: ivs.sr@stonline.sk 

web: satir-institute.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Supervízia pre lektorský tím IVS v SR 

 STAR-T2 

 STAR-S záver 

 Zdravé vzťahy 

 Ako lepšie porozumieť deťom 

Rastová komunita: Ja, môj kaleidoskop 

a moja rodina 

 STAR-TR príprava 1 

 STAR-S 

 STAR basic IV 

Mužská komunita: Spomienky a sny 

mužov 

 STAR-T2 

 STAR basic IV 

TK: Kongruencia v terapeutickom 

procese v STST 

 Diagnostika rodinného systému 

 STAR-TR 

 JA vo vzťahu k JA: Cesta domov 

A Povedz to priamo 

 Proces psychoterapie krok za krokom 

 Ženy sebe 

 Zvládanie stresu: Ako sa nezblázniť 

 STAR-T2 

 

Poskytovateľ: DIALÓG s. r. o. 

Adresa:   

Tehelná  26 

831 03 Bratislava 3 

svedova@dialogzdravotnictvo.sk 

 02/55565871 

e-mail: svedova@dialogzdravotnictvo.sk 

web: dialogzdravotnictvo.sk 

Vzdelávacie programy: 

Tréning fonematického uvedomovania 

podľa D.B.Eľkonina 

 

Poskytovateľ: Ústav vzdelávania a služieb, 

s.r.o. 

Adresa:   

Bárdošova 33 

833 12 Bratislava 37 

vzdelavanie@uvs.sk 

 02/54772060 

e-mail: vzdelavanie@uvs.sk 

web: uvs.sk 

Vzdelávacie programy: 

Správa registratúry a archív 

organizácie 

 Verejné obstarávanie - výklad zákona 

Špecialista PO - základná odborná 

príprava 

A Správa registratúry a archív 

organizácie 

Verejné obstarávanie - elektronické 

trhovisko 

Verejné obstarávanie a zmeny vo VO  

v praxi 

Špecialista PO - ďalšia odborná 

príprava 
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Poskytovateľ: Centrum pedikúry s.r.o. 

Adresa:   

Čachtická 17 

831 06 Bratislava 3 

nadasiova.milada@gmail.com 

 0905/271165 

e-mail: nadasiova.milada@gmail.com 

web: cmp.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Pedikér - Pedikérka, modul Pedikúra 

A Pedikér - Pedikérka, modul Prístrojová 

pedikúra 

 

Poskytovateľ: Agentúra JASPIS s.r.o. 

Adresa:   

Škultétyho 5 

831 04 Bratislava 3 

jaspis@jaspis.sk 

 02/55422588 

e-mail: jaspis@jaspis.sk 

web: jaspis.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Podvojné účtovníctvo 

A Mzdy a personalistika 

A Účtovníctvo, dane a výpočtová 

technika 

A Kuchár 

A Čašník 

A Cukrár 

A Jednoduché účtovníctvo 

 

Poskytovateľ: Súkromná základná umelecká 

škola 

Adresa:   

Vajnorská 19 

831 03 Bratislava 3 

zn.szus@stonline.sk 

  

e-mail: zn.szus@stonline.sk 

web: szusvajnorskaedupage.org 

Vzdelávacie programy: 

A Vyučovanie v odbore výtvarné umenie 

 

Poskytovateľ: Vzdelávacia agentúra AMOS-K, 

spol. s r.o. 

Adresa:   

Budyšínska 20 

831 03 Bratislava 3 

amosk@amosk.sk 

  

e-mail: amosk@amosk.sk 

web: amosk.sk 

Vzdelávacie programy: 

A  Kaderník - Kaderníčka 

A  Manikér - Manikérka 

A  Pedikér - Pedikérka 

A  Kozmetik - Kozmetička 

A  Vizážista - Vizážistka 

 

Poskytovateľ: Designacademy - Ing.arch. Lucia 

Mészárová 

Adresa:   

Račianska 66 

831 02 Bratislava 3 

info@designacademy.sk 

 0903/922915 

e-mail: info@designacademy.sk 

web: designacademy.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Interiérový dizajn 
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Poskytovateľ: designDOT - škola 

interiérového dizajnu o.z. 

Adresa:   

Račianska 2393/157 

831 54 Bratislava 3 

designdot.sk@gmail.com 

  

e-mail: designdot.sk@gmail.com 

web: designdot.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Interiér v kocke 

 

Poskytovateľ: Slovenská asociácia 

fotovoltického priemyslu 

Adresa:   

Bajkalská 5/B 

831 04 Bratislava 3 

Pavel.Simon@sapi.sk 

 0917/714678 

e-mail: Pavel.Simon@sapi.sk 

web: sapi.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Odborná príprava pre oblasť 

obnoviteľných zdrojov energie - 

Modul: Inštalácia fotovoltických 

systémov 

A Odborná príprava pre oblasť 

obnoviteľných zdrojov energie - 

Modul: Inštalácia slnečných tepelných 

systémov 

 

Poskytovateľ: Mgr.art. Katarína Grečová 

Brejková, ArtD. - Ars Lingua 

Adresa:   

Rozvodná 13 

831 01 Bratislava 37 

brejkova.ars.lingua@gmail.com 

  

e-mail: brejkova.ars.lingua@gmail.com 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Nemecký jazyk 

 

Poskytovateľ: Lektorka s.r.o. 

Adresa:   

Družstevná 68/7 

831 04 Bratislava 3 

nova.lektorka@gmail.com 

  

e-mail: nova.lektorka@gmail.com 

web: lektorka.sk 

Vzdelávacie programy: 

Výučba anglického jazyka skupinové 

kurzy 

 Školenia mäkkých zručností 

Výučba anglického jazyka individuálne 

kurzy 

 

Bratislava IV 

 

Poskytovateľ: IVeS Košice, detašované 

pracovisko Bratislava 

Adresa:   

ul. M. Sch. Trnavského 1/a 

844 10 Bratislava 

skolenia@ives.vs.sk 

 055/7203314 

e-mail: skolenia@ives.vs.sk 

web: ives.sk 

Vzdelávacie programy: 

WinIBEU - integr. balík ekonomických 

úloh 

 WinPaM - personalistika a mzdy 
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 Centrálna ohlasovňa 

 Matriky 

 FABASOFT 

A Microsoft Windows 

A Microsoft Excel 

A Microsoft Access 

A Microsoft Outlook a IE 

 Semináre k WinIBEU 

 Výpis z obchodného registra 

 Verejné zbierky 

A Microsoft Word 

WinASU - administratívny systém 

úradu 

 

Poskytovateľ: Bc. Milan Jurek – MJ - Style 

Adresa:   

Kpt. Jána Rašu 13 

841 01 Bratislava 4 

mj@nechtybratislava.sk 

  

e-mail: mj@nechtybratislava.sk 

web: nechtybratislava.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Skrášľovanie tela Modul - Vizážistika-

Vizážista 

A Skrášľovanie tela Modul - Manikúra  

a nechtový dizajn 

 

Poskytovateľ: Slovenská technická univerzita  

Fakulta informatiky a informáčných 

technológií 

Adresa:   

Ilkovičova 2 

842 16 Bratislava 4 

fiit@fiit.stuba.sk 

 02/6029 1548 

e-mail: fiit@fiit.stuba.sk 

web: fiit.stuba.sk 

Vzdelávacie programy: 

 CCNA 3 (CISCO Certified Associate) 

 CCNP 6 (CISCO SWITCH) 

 CCNP 5 (CISCO ROUTE) 

 CCNA 4 (CISCO Certified Associate) 

 CCNA 2 (CISCO Certified Associate) 

 CCNA 1 (CISCO Certified Associate) 

CCNP 1 (CISCO Certified Network 

Professional) 

 

Poskytovateľ: Slovenská technická univerzita  

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Adresa:   

Ilkovičova 3 

842 19 Bratislava 4 

fei@stuba.sk 

 02/60291111 

e-mail: fei@stuba.sk 

web: fei.stuba.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Inštalácia fotovoltických a slnečných 

tepelných systémov 

A Znalectvco v elektrotechnike 

A Všeobecné znalectvo-odborné 

minimum 

A Inštalácia kotlov a pecí na biomasu 

A Inštalácia fotovoltických a slnečných 

tepelných systémov 
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A Inštalácia fotovoltických a slnečných 

tepelných systémov 

A Inštalácia fotovoltických a slnečných 

tepelných systémov 

A Všeobecné znalectvo-odborné 

minimum 

A Elektrotechnické minimum 

PGŠ Bezpečnostné aspekty prevádzky 

jadrových zariadení 

Periodická príprava kontrolných 

fyzikov SE EMO 

A Inštalácia fotovoltických a slnečných 

tepelných systémov 

Periodická príprava kontrolných 

fyzikov SE EBO 

A Znalectvco v elektrotechnike 

A Elektrotechnické minimum 

 

Poskytovateľ: Univerzita Komenského  

v Bratislave  

Fakulta matematiky, fyziky a informetiky 

Adresa:   

Mlynská dolina F2 

842 48 Bratislava 4 

so@fmph.uniba.sk 

 02/65427086 

e-mail: so@fmph.uniba.sk 

web: www.fmph.uniba.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Finančná matematika vo vyššom 

sekundárnom vzdelávaní 

A Geometria a poč. grafika v ďalšom 

vzdelávaní učiteľov matem. 

A Digitálne technológie vo vyučovaní 

matematiky - ZŠ a SŠ 

A Tvorba didaktických testov  

v matematike - ZŠ a SŠ 

 

Poskytovateľ: Univerzita Komenského  

v Bratislave  

Prírodovedecká fakulta 

Adresa:   

Mlynská dolina CH 2 

842 15 Bratislava 4 

dps@fns.uniba.sk 

 02/6029 6672 

e-mail: dps@fns.uniba.sk 

web: didaktika.eu 

Vzdelávacie programy: 

A Doplňujúce pedagogické štúdium 

 

Poskytovateľ: Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska 

Adresa:   

Sekulská 1 

842 50 Bratislava 4 

unss@unss.sk 

  

e-mail: unss@unss.sk 

web: unss.sk 

Vzdelávacie programy: 

Základy optimálneho výberu  

a používania kompenzačných 

pomôcok a asistenčných technológií 

pre osoby so zrakovým postihnutím 

 

Poskytovateľ: Slovenský metrologický ústav 

Adresa:   

Karloveská 63 

842 55 Bratislava 4 

palouova@smu.gov.sk 
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e-mail: palouova@smu.gov.sk 

web: smu.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Externý audítor v systéme 

manažérstva kvality 

A Činnosť  interných audítorov  

v akreditovaných skúšobných  

a kalibračných laboratóriách 

A Činnosť manažéra kvality  

v  akreditovaných skúšobných  

a kalibračných laboratóriách 

A Metrológia tlaku a postupy kalibrácie 

meradiel tlaku : Modul č. 2 – 

Prevodníky tlaku 

A Činnosť interných audítorov  

a manažérov kvality v klinických 

laboratóriách, Modul č.1: Činnosť 

interných audítorov v klinických 

laboratóriách 

A Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia 

váh a závaží,m.Meranie hmotnosti  

v praxi 

A Metrologické zabezpečenie meradiel 

A Metrógia v štruktúre hospodárskej 

organizácie 

A Metrológia geometrických veličín, 

modul G1 – dĺžka 

A Metrológia elektrického odporu, 

prúdu a napätia laboratóriách 

A Činnosť interných audítorov  

a manažérov kvality v klinických 

laboratóriách, Modul č.2: Činnosť 

manažérov kvality v klinických 

laboratóriách 

A Metrológia teploty a postupy 

kalibrácie: termoelektrické snímače 

teploty 

A Metrológia teploty a postupy 

kalibrácie: Odporové snímače teploty 

A Metrológia geometrických veličín, 

modul G2 uhol 

 

Poskytovateľ: NISPAcee 

Adresa:   

Polianky 5 

841 01 Bratislava 4 

gajdosova@nispa.org 

 02/64285357 

e-mail: gajdosova@nispa.org 

web: nispa.org 

Vzdelávacie programy: 

 VA Seminár Tvorba politík 

VA Tréning trénerov: Vývoj kurzov  

v kontexte EU integrácie 

VA Konferencia Vláda vs. vládnutie  

v Strednej a východnej Európe 

 VA Seminár Vývoj kurzov 

VA Seminár Vývoj metodického 

manuálu pre lektorov 

 

Poskytovateľ: Asociácia supervízorov  

a sociálnych poradcov 

Adresa:   

Mokrohájska cesta 3 

841 04 Bratislava 4 

assp@assp.sk 

  

e-mail: assp@assp.sk 

web: assp.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Supervízia v pomáhajúcich profesiách 
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Poskytovateľ: PRO EDUCATION International 

LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING s.r.o. 

Adresa:   

Saratovská 26/A 

841 02 Bratislava 4 

office@pro-education.sk 

 02/59210136 59210170 

e-mail: office@pro-education.sk 

web: pro-education.sk 

Vzdelávacie programy: 

Slovenský jazyk ako materínsky jazyk 

 Nemecký jazyk 

Ruský jazyk 

 Anglický jazyk 

 

Poskytovateľ: VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s. 

Adresa:   

J. Jonáša 1 

843 02 Bratislava 4 

extern.erika.lackova@volkswagen.sk 

 02/69644343 

e-mail: extern.erika.lackova@volkswagen.sk 

web: vw.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Mechatronik: Modul:Elektronika  

a elektrotechnika v machatronike 

A Mechatronik: Modul: Ručné a strojové 

obrábanie, rezanie 

A Mechatronik: Modul: Technická 

dokumentácia a technológ. 

 

Poskytovateľ: STAKER  s.r.o. 

Adresa:   

Cabanova 2 

841 02 Bratislava 4 

staker@staker.biz 

 0915/714104 

e-mail: staker@staker.biz 

web: staker.biz 

Vzdelávacie programy: 

A Mediátor 

 Osobitné finančné vzdelávanie 

 

Poskytovateľ: AVOAR, s.r.o., 

Adresa:   

Strmé sady 29 

841 02 Bratislava 42 

avoar@avoar.sk 

  

e-mail: avoar@avoar.sk 

web: avoar.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Odborná komunikácia v anglickom 

jazyku v sektore turistických služieb  

a služieb týkujúcich sa cestovného 

ruchu 

A Marketingové nástroje 

A Základy marketingovej komunikácie 

A Identifikácia a reakcie na správanie  

sa zákazníka 

A Proces sprostredkovania informácií  

v oblasti marketingu 

A Úvod do prevádzkového manažmentu 

A Spoznanie potrieb trhu a schopnosť 

naplniť potreby zákazníka 

A Úvod do prevádzkového manažmentu 

A Riadenie a koordinovanie 

zamestnancov ako súčasť 

prevádzkového mamažmentu 
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Poskytovateľ: Vysoká škola ekonómie  

a manažmentu verejnej správy  

v Bratislave, s.r.o. 

Adresa:   

Karloveská ul. 64 

841 05 Bratislava 4 

sekretariat@vsemvs.sk 

 0918/601004 

e-mail: sekretariat@vsemvs.sk 

web: vsemvs.sk 

Vzdelávacie programy: 

Doplňujúce pedagogické štúdium  

 

Poskytovateľ: FREEDU s.r.o 

Adresa:   

Bilíkova 34 

841 01 Bratislava 42 

freedu@freedu.sk 

 02/64282334 

e-mail: freedu@freedu.sk 

web: freedu.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Príprava na Testovanie 9 - Matematika 

 Doučovanie SŠ 

 Doučovanie VŠ 

 Jazykové kurzy deti 

 Jazykové kurzy dospelí 

 Príprava na Maturity 2014 

 Príprava na reparát 

Príprava na Testovanie 9 - Slovenský 

jazyk 

 

Poskytovateľ: Združenie pre rozvoj osobnosti 

Adresa:   

J. Poničana 3 

841 08 Bratislava 4 

provis2@gmail.com 

 0915/704466 

e-mail: provis2@gmail.com 

web: prosk.eu 

Vzdelávacie programy: 

 Duševné problémy na úradoch práce 

 

Poskytovateľ: PHOTO ACADEMY s.r.o. 

Adresa:   

Gabčíkova 1 

841 05 Bratislava 4 

info@photoacademy.sk 

 0917/494345 

e-mail: info@photoacademy.sk 

web: photoacademy.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Rekvalifikačný kurz -škola digitálnej 

fotografie 

 

Poskytovateľ: PLUS Academia  n. o. 

Adresa:   

Staré grunty 36 

841 04 Bratislava 4 

plus@plusacademia.sk 

  

e-mail: plus@plusacademia.sk 

web: plusacademia.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Anglický jazyk 

 

Poskytovateľ: Ing. Ivan Liška 

Adresa:   

H. Meličkovej 14 

841 05 Bratislava 4 
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office@credit0623.sk 

  

e-mail: office@credit0623.sk 

web: credit0623.sk104 

Vzdelávacie programy: 

A Zakladanie a údržba verejnej zelene, 

práce v ovocných sadoch a vin. 

A Kozmetik -kozmetička 

 

Poskytovateľ: Mgr. Zuzana Jalecová 

Adresa:   

Studenohorská 43 

841 03 Bratislava Lamač 

zjalecova@gmail.com 

  

e-mail: zjalecova@gmail.com 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Anglický jazyk 

 Slovenský jazyk pre cudzincov 

 

Poskytovateľ: Rekvalifikačné centrum  

- Mgr. Ján Škoda 

Adresa:   

Slovinec 83 

841 07 Bratislava 4 

janskoda@pobox.sk 

 0902/218145 

e-mail: janskoda@pobox.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

A Masér športovej masáže 

 

Poskytovateľ: MK Training s.r.o. 

Adresa:   

K. Adlera 6 

841 02 Bratislava 4 

peter.kazicka@mktraining.sk 

 0904/690808 

e-mail: peter.kazicka@mktraining.sk 

web: mktraining.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Kariérny koučing 

 Prvých 100 dní v roly manažéra 

 Zvládanie problémových zákazníkov 

 Mýtus motivácia 

 Praktická psychológia pre manažérov 

 Akadémia juniormanažmentu 

 Vzdelávanie nižžšieho manažmentu 

 Obchod.právo pre asistentky 

 Psychológia pre manažérov 

Komunikácia s pracovníkmi s nízkou 

výkonnosťou 

 Manažérsky koučing 

 Obchod.právo pre nákupcov 

 Riešenie konfliktov a zvládanie stresu 

 New manager 

 Prvých 100 dní v roly manažéra 

 

Poskytovateľ: FYRE, s. r. o. 

Adresa:   

Nad lúčkami 31 

841 05 Bratislava 4 

dulayova@fyre.sk 

 0903/520788 

e-mail: dulayova@fyre.sk 

web: fyre.sk 

Vzdelávacie programy: 
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 Vzdelávanie MS Office 

 

Bratislava V 

 

Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické 

centrum 

Adresa:   

Ševčenkova 11 

850 05 Bratislava 5 

sekretariat.gr@mpc-edu.sk 

 02/48209413 

e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk 

web: mpc-edu.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Informatika pre stredné školy 

A Výtvarné umenie ako súčasť 

poznávacieho procesu a stimul detskej 

výtvarnej tvorby 

A Dramatoterapia v edukácii žiakov  

so špeciálnymi potrebami 

A Využívanie tanca a tanečných aktivít  

v školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach 

A Využívanie projekčnej techniky  

a interaktívnej technológie  

vo výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach 

A Moderné technológie vo vyučovaní 

anglického jazyka na základnej škole 

A Využitie e-learningu vo vyučovaní 

A Anglický jazyk pre učiteľov druhého 

stupňa základných škôl a učiteľov 

stredných škôl 

A Moderný marketing pre stredné školy 

A Tenis v základnom učive telesnej 

výchovy na prvom stupni 

A Informatická výchova 

A Ľudové zvyky, tradície a remeslá  

vo výchove mimo vyučovania 

A Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej 

výchovy I. - Paličkovaná 

A Koordinátor prevencie závislostí  

a sociálno-patologických javov 

A Vidiecky cestovný ruch 

A Nové témy vo vyučovaní biológie 

A Odborní zamestnanci a edukácia detí  

a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

A Pohybové hry  - efektívny prostriedok 

zvyšovania pohybovej aktivity v škole 

Odborný seminár Geografia východnej 

Ázie – Japonsko 

Odborná konferencia Rozvoj 

gramotnosti – príprava pre život 

Seminár Profesijné štandardy 

pedagogických a odborných 

zamestnancov a možnosti ich využitia 

v praxi 

Seminár Globálne vzdelávanie  

vo vzdelávacej praxi 

A Praktické uplatňovanie 

kreativizujúcich a aktivizujúcich metód 

a kompetencií v edukácii so zacielením 

na rozvíjanie kooperatívnych zručností 

žiakov. 

A Vzdelávanie v múzeu - 

medzipredmetový prístup  

pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí 

žiakov 
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A Tvorba pracovných listov využiteľných 

v anglickom bilingválnom vzdelávaní 

pri uplatňovaní metódy CLIL 

Prezentácia ZUŠ – informačný systém 

pre základné umelecké školy: 

A Informatika pre druhý stupeň 

základných škôl 

 Seminár Atestačné minimum 

A Moderný učiteľ v cirkevnej škole 

A Aktivizujúce a motivujúce stratégie  

vo vyučovaní fyziky 

A Formy inštalácie v pedagogickom 

procese výtvarnej výchovy 

A Využitie zážitkových programov  

vo voľnočasových aktivitách 

A Regionálna výchova v primárnom 

vzdelávaní II. 

A Prevencia a riešenie agresivity  

a šikanovania v základných školách 

A Riadenie činnosti žiakov  

vo vzdelávacích projektoch a súťažiach 

humanitných predmetov 

A Kvalifikačné štúdium pre majstrov 

odbornej výchovy na získanie 

pedagogickej spôsobilosti 

A Netradičné pohybové hry v školskej 

telesnej výchove a voľnočasových 

aktivitách 

A Teória práva 

A Posilňovanie komunikačných 

kompetencií vo vyučovaní  

slovenského jazyka pre učiteľov 

prvého stupňa základných škôl  

s vyučovacím jazykom maďarským 

A Aktivizujúce metódy a formy v práci 

pedagogického asistenta 

A Zážitkové učenie v environmentálnej 

výchove 

A Premena školy (Schule im Wandel) 

A Základy lezenia na skalách a umelých 

stenách 

A Umenie a kultúra - intermediálne  

a popkultúrne súvislosti 

A Implementácia nových jazykovedných 

poznatkov do vyučovania jazyka  

na základnej a strednej škole 

A Zdravý životný štýl ako výsledok 

zážitkového učenia 

A Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho 

implementácia v edulačnom procese 

A Práca s týranými, zneužívanými  

a zanedbanými deťmi 

A Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov 

v základnej škole 

A Mediálna výchova vo výchove mimo 

vyučovania 

A Rozvíjame profesijné kompetencie 

učiteľa náboženstva/náboženskej 

výchovy 

A Cyril a Metod ako tvorcovia osobitnej 

a národnej identity 

A Komunikačné zručnosti 

vychovávateľov 

A Gymnastické športy na hodinách 

telesnej výchovy v primárnom 

vzdelávaní 

A Didaktická hra vo vyučovaní 

matematiky v primárnom vzdelávaní 
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Pracovné stretnutie Junior 

Achievement – Viac ako peniaze 

Metodický deň pre učiteľov 2.stupňa 

ZŠ a stredných škôl - nemecký jazyk – 

Inovatívne metódy na rozvoj 

komunikačných zručností žiakov  

vo vyučovaní NJ 

 Seminár pre učiteľov anglického jazyka 

II.st.ZŠ – Life Skills we teach our 

learners 

A Marketing v módnom priemysle - 

módne trendy v odevníctve II. 

A Komunikácia so žiakmi s poruchami 

sluchu 

A Hodnotenie písomnej formy internej 

časti Maturitnej skúšky z anglického 

jazyka 

A Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-

bot 

A Obsahová reforma v materskej škole 

pre vedúcich pedagogických 

zamestnancov 

A Digitálne technológie v materskej 

škole 

A Školský manažment v materskej škole 

A Inovácie v didaktike pre vedúcich 

pedagogických zamestnancov v MŠ 

A Inovácie v didaktike pre učiteľov 

predprimárneho vzdelávania 

A Obsahová reforma v materskej škole 

A Land Art a jeho možnosti  

v predprimárnom vzdelávaní 

A Kreslenie v grafickom programe RNA 

A Formovanie právneho vedomia 

vychovávateľov 

A Kreslíme na počítači 

A Programujeme v materskej škole 

A Rozvijanie predčitateľskej gramotnosti 

v materskej škole 

A Prípravné atestačné vzdelávanie  

k prvej atestácii pre učiteľov 

predprimárneho vzdelávania 

A Rozvíjanie grafomotorických zručností 

detí ako príprava na písanie v ZŠ 

A Vyučovanie na neplnoorganizovanej 

základnej škole v triedach  

so spojenými ročníkmi 

A Orientácia v priestore a priestotová 

predstavivosť v predprimárnom 

vzdelávaní 

A Rozvíjanie morálneho vedomia žiakov 

v škole 

A Základy komunikácie s deťmi a žiakmi 

s poruchami sluchu 

A Funkčné inovačné vzdelávanie  

pre vedúcich pedagogických 

zamestnancov (riaditeľov škôl  

a zástupcov riaditeľov škôl) 

A Využitie IKT na hodinách ruského 

jazyka 

A Využívanie piesní na hodinách 

anglického jazyka 

A Hodnotenie žiakov primárneho 

vzdelávania zamerané na slovné 

hodnotenie a sebahodnotenie 

A Metódy a formy práce podporujúce 

rozvoj myslenia a kreativity žiakov 

A Digitálne technológie v materskej 

škole pre vedúcich pedagogických 

zamestnancov (úroveň začiatočník) 
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A Rozvoj pohybových a rytmických 

schopností tancom a hudbou  

v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní 

A Rozvoj kompetencií učiteľov 

nemeckého jazyka programom PASCH-

net DSD GOLD – Nemecký jazykový 

diplom I 

A Rozvoj sociálnych kompetencií 

pedagogického zamestnanca 

prostredníctvom rozvoja emocionálnej 

inteligencie 

A Siete budúcej generácie v školskej 

praxi 

A Multimédiá - technické aspekty ich 

spracovania v školskej praxi 

A Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa 

A Rozvoj kompetencií učiteľov základnej 

školy integrovať spotrebiteľské 

vzdelávanie do edukačného procesu 

A Využitie artefiletiky v pedagogickej 

činnosti učiteľa výtvarných predmetov 

A Lyžovanie v materskej škole 

A Profesionalizácia práce vedúceho 

pedagogického a vedúceho 

odborného zamestnanca 

Metodický seminár pre koordinátorov 

environmentálnej výchovy  ZŠ a SŠ  

v spolupráci s SAŽP, zameraný  

na programy environmentálnej 

výchovy SAŽP pre školy 

Seminár k 1.a 2. atestácii (tzv. 

minimum) 

Workshop s praktickými ukážkami  

pre učiteľov ZŠ a SŠ „Tablety vo 

výučbe“. 

Exkurzia pre pedagógov  

a koordinátorov environmentálnej 

výchovy ZŠ a SŠ s názvom: „ AKO-EKO“  

do Strediska environmentálnej 

výchovy SAŽP Dropie. ( V spolupráci  

s KOS v Nitre a Strediskom 

environmentálnej výchovy SAŽP 

Dropie). 

Výstava učebníc a doplnkových 

materiálov nemeckého jazyka spojenú 

s poradenstvom (v spolupráci  

s vydavateľstvo Hueber Verlag). 

Workshop s praktickými ukážkami  

pre učiteľov matematiky na ZŠ  

s názvom: „Učebnica matematiky  

pre 9. Ročník ZŠ“ ( s autorkou 

učebnice). 

Seminár: „Interaktívne formy  

vo vyučovaní ľudských práv“ 

A Inovácie v riadení školy a školského 

zariadenia 

Metodický seminár pre koordinátorov 

environmentálnej výchovy  v 

spolupráci s Mgr. Andrej Popovič -

Ekovýlety, zameraný na ekovýlety  

pre školy 

Metodický seminár „ Školský klub detí 

ako miesto podporujúce rozvoj 

osobnosti dieťaťa vo voľnom čase“.  

(v spolupráci s vydavateľstvom AITEC, 

s. r. o.) 

Seminár pre učiteľov telesnej výchovy 

ZŠ „Začni s bedmintonom“   

(v spolupráci so Slovenským zväzom 

bedmintonu) 

A Kvalifikačné vzdelávanie pre 

vychovávateľov a pedagogických 

asistentov v školách a školských 

zariadeniach 
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Kooperatívne metódy v kontinuálnom 

vzdelávaní učiteľov 

A Prípravné atestačné vzdelávanie  

pred prvou atestáciou pedagogických 

zamestnancov 

A Práca v školskej knižnici 

A Prípravné atestačné vzdelávanie  

k prvej atestácii pre učiteľov 

predprimárneho vzdelávania 

Odborný seminár: „ Profesijné 

štandardy pedagogických a odborných 

zamestnancov a možnosti ich využitia 

v praxi“. 

A Učiteľ - tvorca učebných zdrojov  

pre žiakov z marginalizovaných 

rómskych komunít 

A Pedagogický asistent v inkluzívnej 

škole a jeho práca so žiakmi  

z marginalizovaných rómskych 

komunít 

A Rozvíjaním komunikačných zručností  

k inklúzii žiakov z marginalizovaných 

rómskych komunít 

A Spolupráca rodiny z marginalizovaných 

rómskych komunít a školy  

v edukačnom procese 

A Multikultúrna výchova v inkluzívnej 

edukácii 

A Aktuálne prístupy a inovácie výučby 

žiakov z marginalizovaných rómskych 

komunít 

A Spolupráca odborných zamestnancov  

s rodinou žiaka z marginalizovaných 

rómskych komunít 

Seminár pre vedúcich zamestnancov 

ZUŠ. Prezentácia špecializovaného 

informačného systému – iZUS. 

A Informačno-komunikačné technológie 

v celodennom výchovnom systéme 

Seminár pre učiteľov nemeckého 

jazyka ( v spolupráci s vydavateľstvom 

Klett s.r.o.). 

A Inovačné vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov škôl v oblasti 

inkluzívneho vzdelávania detí  

z marginalizovaných rómskych 

komunít 

Inštruktážny seminár pre realizáciu 

stimulačných programov v materských 

školách 

Inštruktážny seminár pre inkluzívne 

tímy v ZŠ 

Metodický deň pre učiteľov 

environmentálnej výchovy ZŠ a SŠ.  

(V spolupráci so Slovenskou agentúrou 

životného prostredia). 

Seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ: 

„Globálne vzdelávanie vo vzdelávacej  

praxi“. (V spolupráci so Slovenským 

centrom pre komunikáciu a rozvoj). 

Metodický seminár „Matematika  

pre 1. stupeň ZŠ“. 

A Rozvoj komunikačných zručností  

u žiaka na hodinách anglického jazyka 

A Tvorba a využitie digitálnej fotografie  

v edukačných procesoch 

A Základy nanovedy a nanotechnológií 

A Outdoorové aktivity vo výchove mimo 

vyučovania 

A Banky a ich úloha v ekonomike 

A Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka 

na základnej škole a strednej škole 

A Vyučovanie anglického jazyka  
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na prvom stupni základnej školy 

 Atestačné minimum 

A Tvorba a hodnotenie maturitných 

zadaní z chémie 

A Zážitkové učenie v hudobnej výchove  

v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní 

A Práca so symbolmi a symbolickou 

rečou v nových učebných osnovách 

predmetu náboženstvo/náboženská 

výchova 

A Prípravné atestačné vzdelávanie  

k prvej atestácii pre vychovávateľa 

A Projektovanie vyučovacej hodiny  

z geografie (vlastivedy) 

A Rozvoj prírodovednej gramotnosti 

učiteľov vzdelávacej oblasti Človek  

a príroda na stredných školách 

A Rozvoj digitálnych kompetencií  

v elektronickej komunikácii 

A Interaktívne vyučovanie v školských 

vzdelávacích programoch 

A Využitie digitálnej fotografie  

vo vyučovacom procese 

A Tvorba učebných úloh na rozvoj 

matematickej gramotnosti v predmete 

matematika 

Odborný seminár pre učiteľov 

dejepisu 

A Tvorba maturitných zadaní  

z anglického jazyka 

A Pedagogika tanca pre učiteľov 

A Využitie interaktívnej tabule a softvéru 

Interwrite  v edukačnom procese 

A Výtvarná tvorba v krajine 

A Vyučovanie filozofie v občianskej 

náuke podľa novej koncepcie 

A Hodnotenie ústnej formy internej časti 

Maturitnej skúšky z anglického jazyka 

A Tvorba úloh pre odborný výcvik 

A Podnikanie v cestovnom ruchu  

a tvorba podnikateľského plánu 

A Tvorivá dramatika ako vyučovacie 

médium 

A 3D modelovanie využívaním 

softvérových produktov CAD v školskej 

praxi 

A Aktuálne problémy v prevencii 

sociálno-patologických javov 

A Dramatická výchova v školách 

A Tréning účinných metód a techník  

pre zefektívnenie procesov učenia sa 

A Pracovné právo 

A Prezentačné a komunikačné zručnosti 

pedagogického zamestnanca 

A Tvorba maturitných zadaní z ruského 

jazyka 

A Nové trendy v geovedách s využitím 

projektového vyučovania 

A Základy hrnčiarstva a keramickej 

tvorby 

A Prehlbovanie kompetencií učiteľov 

predprimárneho vzdelávania v oblasti 

integrácie detí so zdravotným 

znevýhodnením 

A Stratégia vyučovania a učenia sa 

cudzieho jazyka 

A Tvorba prezentácie a jej efektívne 

využitie vo vzdelávaní na ZŠ a SŠ 
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A Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej 

výchovy II. - Paličkovaná čipka  

pre pokročilých 

A Hodnotenie žiakov na prvom stupni 

základnej školy s dôrazom na bodové 

hodnotenie 

A Využívanie relaxačných, dychových, 

telesných a koncentračných cvičení  

v edukačnom procese  

a v mimoškolských aktivitách žiakov 

A Práca majstra odbornej výchovy  

so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

A Kritériá hodnotenia slohových prác 

A Príprava vyučovania s uplatnením 

komplexného prístupu v štúdiu prírody 

A Empatické laboratórium 

A Vyučovanie cudzieho jazyka na ZŠ 

pomocou aktivizujúcej metódy "Živé 

obrázky" 

A Rozvíjanie komunikačných schopností 

na školách s VJM 

A Chrám sv. Martina v Bratislave ako 

učebnica európskej kultúry 

A Zaradenie drámy vo vyučovaní 

anglického jazyka v ZŠ a SŠ 

A Rozvoj komunikačných kompetencií PZ 

zameraný na rečový prejav 

A Využitie prvkov pedagogiky celistvej 

výchovy v náboženskej edukácii 

A Anglický jazyk pre učiteľov prvého 

stupňa základnej školy 

A Prípravné atestačné vzdelávanie  

k prvej atestácii pre učiteľov základnej 

umeleckej školy 

A Tvorba a aplikácia didaktických hier  

a učebných pomôcok na prvom stupni 

základnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským 

A Prevencia  syndrómu CAN (syndróm 

týraného, zneužívaného  

a zanedbávaného dieťaťa) v MŠ  

a na prvom stupni ZŠ 

A Problematika šikanovania v školskom 

prostredí 

A Geografická exkurzia v edukačnom 

procese 

A Projektová práca na hodinách 

angličtiny na druhom stupni základnej 

školy - budovanie úspechu 

A Výtvarné techniky a ich využitie  

v činnosti vychovávateľa 

A Využitie prvkov ľudového umenia  

v edukačnom procese výtvarnej 

výchovy 

A Využitie výtvarných techník  

v edukačnom procese výtvarnej 

výchovy na základnej škole 

A Plánovanie vyučovania nemeckého 

jazyka na ZŠ a SŠ 

A Autointegračný výcvik 

A Riadenie prípravy žiakov na Olympiádu 

ľudských práv prostredníctvom 

vyučovacieho projektu 

A Vyučovanie jednoduchého účtovníctva 

s využitím ekonomického softvéru 

A Výtvarné aktivity v plenéri 

Okres: 105 

A Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi 

a.v. na Slovensku v cirkevnej škole - 

učiteľ v evanjelickej škole 
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A Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

žiakov v školách s vyučujúcim jazykom 

maďarským 

A Výchova umením v širšom 

interdisciplinárnom kontexte 

A Duchovné sprevádzanie žiakov 

A Rozvíjanie kreativity žiakov  

v primárnom vzdelávaní 

A Tvorba testov a možnosti ich využitia  

v spoločenskovedných predmetoch 

A Kreslenie v grafickom programe Tux 

Paint 

A Prípravné atestačné vzdelávanie  

pre odborných zamestnancov  

v kategoórii: psychlóg, školský 

psychológ 

A Prípravné atestačné vzdelávanie pred 

prvou atestáciou pre pedagogických 

zamestnancov 

A Bežecké lyžovanie v školskom 

vzdelávacom programe 

A Tvorivé techniky vo výučbe anglického 

jazyka 

A Aktívne využívanie čítania  

s porozumením vo vyučovacom 

procese v ZŠ a SŠ 

 Exkurzia z geografie pre učiteľov 

A Florbal v učive telesnej a športovej 

výchovy 

A Motivujúce prvky vo vyučovaní 

nemeckého jazyka 

A Starostlivosť o nadaných žiakov 

pomocou Matematickej olympiády  

v kategóriách Z4 až Z9 

A Informačno - komunikačné zručnosti 

pedagogických zamestnancov  

a odborných zamestnancov 

A Metodika integrácie v umeleckej 

výchove a vzdelávaní podľa nových 

pedagogických dokumentov 

A Od antisemitizmu k holokaustu 

(sprostredkovanie témy vo vyučovaní 

nemeckého jazyka interaktívnymi 

metódami) 

A Prípravné atestačné vzdelávanie  

na vykonanie II. atestácie 

pedagogických a odborných 

zamestnancov 

A Multikultúrna spoločnosť v Nemecku 

A Netradičné náčinie v školskej telesnej 

a športovej príprave 

A Maturitná skúška z odborných 

predmetov na stredných odborných 

školách 

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 Dejepis v školskom vzdelávacom 

procese - ISCED 3 A 

A Komunikácia učiteľa vo vyučovacom 

procese 

A Projektové vyučovanie v edukačnom 

procese 

A Využívanie interaktívnej tabule  

na hodinách anglického jazyka 

A Excel v praxi 

A Mediálna výchova v školskej praxi 
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A Plávanie v školskej telesnej a športovej 

výchove 

A Využitie literárnych textov na rozvoj 

kľúčových kompetencií žiaka so 

zameraním na etické aspekty 

literárneho diela 

A Problematika počúvania  

s porozumením v anglickom jazyku 

A Poradenské zručnosti pre prácu  

s adolescentmi 

A Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu 

žiaka 

A Rozvoj základných jazykových 

zručností v anglickom jazyku pomocou 

interaktívnej tabule 

A Program efektívnej drogovej prevencie 

v školách a v školských zariadeniach 

A Premena školy: Cesta od tradičného 

vyučovania k aktívnemu učeniu sa 

žiakov" 

A Kvalifikačné vzdelávanie  

pre vychovávateľov a pedagogických 

asistentov v školách a školských 

zariadeniach 

A Ako učiť sloh 

A Prevencia kriminality 

A Environmentálna výchova ako 

prierezová téma v materskej škole 

A Mediálna výchova ako prierezová 

téma v materskej škole 

A Interaktívna tabuľa vo výchovno-

vzdelávacej činnosti materskej školy 

A Niektoré interaktívne metódy 

efektívneho učenia 

A Integrácia obsahového a jazykového 

vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní 

anglického jazyka 

A Príprava maturitných zadaní z biológie 

A Žiacke projekty v geografii alebo  

vo vlastivede 

A Kariérový poradca - učiteľ 

A Pohybové programy zamerané  

na regeneračné cvičenia  

pre intaktných žiakov a žiakov  

so zdravotnými poruchami  

a oslabeniami 

A Práca s interaktívnou tabuľou QOMO  

a softvérom Flow Works 

A Geštaltpedagogika a poradenstvo I - 

integratívna pedagogika 

A Pedagogické možnosti znižovania 

agresivity detí v školskom veku 

A Ako uplatniť princípy 

geštaltpedagogiky vo výučbe cudzích 

jazykov 

A Aktivizujúce a hrové metódy  

vo výučbe anglického jazyka u žiakov 

mladšieho školského veku 

A Student-led Conference (Nová metóda 

sebahodnotenia v praxi) 

A Aktívne učenie sa žiakov metódou CLIL 

A Prierezové témy v predmete 

náboženstvo/náboženská výchova 

nižšieho sekundárneho vzdelávania 

A Osobnostný a sociálny rozvoj - 

prierezová téma na školách 

A Učebnica ako textová pomôcka žiaka 

A Geografia v medzipredmetových 

vzťahoch a súvislostiach 
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A Inovatívne postupy vo vyučovaní 

biológie 

A Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov 

v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 

A Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy  

v triede 

A Líderstvo v škole 

A Intervenčné stratégie a techniky 

riešenia výchovných problémov 

A Aktivizujúce didaktické metódy  

v biológii 

A Rozvíjanie kompetencií žiakov 

diferenciáciou úloh a činností 

A Vzdelávanie v oblasti (ISCED 1)  

v kontexte so školským vzdelávacím 

programom 

A Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj 

osobnosti dieťaťa 

A Umelecký prednes v systéme 

školských súťaží 

A Výučba geografie na ZŠ a SŠ trochu 

inak 

A Tvorba a hodnotenie projektu 

vyučovania zameriavaného na rozvoj 

hudobno-tvorivých schopností žiakov 

základnej umeleckej školy a základnej 

školy 

A Integrácia čitateľskej gramotnosti  

do výučby na strednej škole 

A Dieťa a žiak s autizmom  

v pedagogickej praxi 

A Humanizácia vyučovania nemeckého 

jazyka 

A Posilňovanie komunikačných 

kompetencií v predmete slovenský 

jazyk a slovenská literatúra  

v základných školách s vyučovacím 

jazykom maďarským 

A Baltík - programovanie na základnej 

škole(úroveň začiatočník) 

A Koordinátor drogovej prevencie 

A Metodika výučby anglického jazyka  

na stredných školách podľa nových 

pedagogických dokumentov 

A Rozvíjanie emocionálnej inteligencie  

a komunikačných zručností 

A Využívanie informačno-

komunikačných technológií  

vo vyučovaní 

A Využitie moderných informačno-

komunikačných technológií  

vo vyučovaní chémie 

A Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti žiakov 1. 

stupňa základnej školy 

A Náboženská výchova - evanjelická  

v školskom vzdelávacom programe  

v reformných ročníkoch na základnej 

škole 

A Rozvoj grafomotoriky pomocou 

výtvarných aktivít 

A Environmentálna výchova  

vo vyučovacom procese 

A Marketing ako súčasť vyučovania 

ekonomických predmetov 

A Tvorba edukačných multimédií 

A Rozvoj čitateľskej gramotnosti  

na vyučovaní slovenského jazyka  

a literatúry 
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A Školská integrácia 

A Nové typy a podnety pre výučbu 

nemeckého jazyka na základných a SŠ 

A Tvorba maturitných zadaní  

z matematiky 

A Tvorba projektov a prezentačné 

zručnosti v školskom vyučovaní 

náboženstva/náboženskej výchovy 

A Riadenie školy a školského zariadenia 

A Inovácie v riadení školy a školského 

zariadenia 

A Finančná gramotnosť 

A Tvorba vzdelávacieho programu 

kontinuálneho vzdelávania 

A Lyžiarsky inštruktorský kurz 

zjazdového lyžovania 

A Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 

A Metodika výučby slovenského jazyka  

a literatúry v rámci nových 

pedagogických dokumentov 

A Etická výchova pre primárne 

vzdelávanie 

A Výchovný poradca 

A Snoubordingový inštruktorský kurz 

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 Príprava učiteľa na realizáciu 

maturitnej skúšky zo slovenského 

jazyka a literatúry 

A Občianska náuka v školskom 

vzdelávacom programe na gymnáziu 

A Integrácia - podmienky, východiská, 

základné procesy 

A Tvorba učebných osnov predmetu 

chémia pre školský vzdelávací program 

A GeoGebra v edukačnom procese 

A Nové trendy v pneumatike 

A Rodová rovnosť - rodovo citlivá 

pedagogika 

A Regionálna výchova v primárnom 

vzdelávaní 

A Demonštračné a žiacke pokusy  

vo výučbe chémie 

A Príprava vedúcich predmetových 

komisií 

A Multikultúrna výchova na I. stupni 

základnej školy 

A Efektívna integrácia v primárnom  

a sekundárnom vzdelávaní 

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 Využívanie IKT na hodinách anglického 

jazyka 

A Prevencia úrazov v edukačnom 

procese telesnej a športovej výchovy 
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A Dejepis v školskom vzdelávacom 

procese - ISCED 2 

A Duchovná scéna 

A Tvorba didaktických testov  

v anglickom jazyku 

A Tvorba učebných osnov z predmetov 

hudobného odboru základnej 

umeleckej školy a hudobnej výchovy 

na základnej škole 

A Metodika výučby anglického jazyka  

na základných školách podľa nových 

pedagogických dokumentov 

A Využitie grafických programov  

v edukačných procesoch výtvarnej 

výchovy 

A Finančná gramotnosť do škôl 

A Rozvoj koordinačných schopností 

žiakov v primárnom vzdelávaní 

A Tvorba úloh z matematiky 

A Koncepcia vyučovania dopravnej 

výchovy na I. stupni základnej školy 

A Tvorba individuálnych výchovno-

vzdelávacích programov pre žiaka  

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

A Tvorba  maturitných tém z odborných 

predmetov 

A Využite Cabri Geometrie v edukačnom 

procese 

A Výchova k ľudským právam v školách 

A Didaktika reálií vo vyučovaní 

anglického jazyka 

A Kultúra a umenie vo vyučovacom 

procese na gymnáziu 

A Cabri Geometria - základný kurz 

A Integrácia žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami  

v bežnej škole 

A Kto žije s nami - vzdelávanie  

k chápaniu inakosti v predmete 

nemecký jazyk 

A Rozvoj čitateľskej gramotnosti  

v primárnom vzdelávaní 

A Dopravná výchova v základných 

školách 

A Nové trendy vo výučbe geografie 

A Kompetenčný profil vedúceho 

metodického združenia 

A Návrh a tvorba web stránok 

A Postavenie školského klubu detí  

v systéme výchovy mimo vyučovania 

A Baltík - programovanie na základnej 

škole - úroveň mierne pokročilý 

A Praktická ekonomika 

A Tvorba testov a možnosti ich využitia  

v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 

A Program rozvoja osobnosti žiaka  

so zameraním na drogovú prevenciu 

A Výučba matematiky s podporou 

edukačného softvéru 

A Digitálne technológie na zefektívnenie 

vyučovania s využitím interaktívnej 

tabule na školách s VJM 

A Kariérový poradca 

A Príprava žiakov na trh práce - 

kariérové poradenstvo v školách  

a školských zariadeniach 

A Rozvoj komunikačných zručností  

pre výchovu, poradenstvo a prevenciu 
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A Grafy ako súčasť prezentačného 

prejavu 

A Využitie textového editora v práci 

pedagogických zamestnancov  

a odborných zamestnancov 

A Hromadná korešpondencia 

A Profesionalita v práci triedneho učiteľa 

A Metódy a formy práce podporujúce 

kritické myslenie u žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

A Pohybové programy zamerané  

na regeneračné cvičenia v primárnom 

vzdelávaní 

A Skupinové vyučovanie vo výučbe 

cudzích jazykov 

A Počítačové grafické programy a ich 

využitie v edukačných procesoch 

výtvarnej výchovy 

A Rozvoj produktívnych jazykových 

kompetencií žiaka a ich hodnotenie 

A Implementácia prvkov Montessori 

pedagogiky v rámci školského 

vzdelávacieho programu 

A Tanečná príprava 

A Tvorivá dramatika v edukačnom 

procese 

A Implementácia rozširujúceho učiva 

výtvarnej výchovy v školách  

s vyučovacím jazykom maďarským 

A Tvorba a vyhodnotenie školského 

testu 

A Špecifické metódy a formy práce   

so žiakmi  zo špeciálne 

znevýhodneného prostredia 

A Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako 

náplň voľného času detí a žiakov  

v školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach 

A Etika podnikania 

A Kreativizácia osobnosti učiteľa 

A Detské divadlo vo výchove mimo 

vyučovania 

A Nové trendy  v studenej kuchyni 

A Marketing v módnom priemysle - 

módne trendy v odevníctve I. 

A Využitie Excelu v matematike 

 Seminár vydavateľstva Klett 

A Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia  

v edukačnom procese 

Význam mediálnej výchovy  

v predprimárnom vzdelávaní  

a implementácii v praxi 

 Dúhový kolotoč 

Celoslovenský fyzikálny seminár 5. 

Murgašove dni 2014 

 Odborný seminár AITEC - RP MPC BB 

 Odborný seminár AITEC - DP MPC 

Nitra 

Funkčná gramotnosť v edukačnom 

procese základných škôl. 

 Metodický seminár Macmillan 

 Exkurzia z environmentálônej výchovy 

Prezentácia špecializovaného 

informačného systému pre základné 

umelecké školy 

 Prevencia vo výžive detí - teória a prax 
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 Seminár k 70.výročiu Slovenského 

národného povstania 

Odborný seminár - pozitívne 

skúsenosti z práce so žiakmi z 

marginalizovaných rómskych komunít 

Sexuálna výchova - pripravenosť 

pedagógov, žiakov, rodičov - 

načrtnutie situácie a ponuka 

spolupráce 

 "November 89 - Ako a prečo" 

Rok sv. Cyrila a Metoda v školskej  

a fárskej katechéze 

 Seminár vydavateľstva Hueber, Oxico 

A Informatická výchova pre primárne 

vzdelávanie v rámci nových 

pedagogických dokumentov 

A Inovácie vo využívaní Programu 

rozvoja osobnosti žiaka so zameraním 

na drogovú prevenciu 

A Efektívna komunikácia a asertívne 

riešenie konfliktov v škole 

A Tvorba banky úloh z francúzskeho 

jazyka na základe formátu úloh skúšky 

DELF a maturitnej skúšky 

A Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 

A Využitie interpretácie výtvarného diela 

v edukačných procesoch 

A Inovácie v sebahodnotení školy 

Odborný seminár pre učiteľov 

geografie 

A Plánovanie edukačných procesov - 

rozvoj kompetencií pedagogického 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním 

edukačných procesov 

A Prípravné atestačné vzdelávanie  

k prvej atestácii pre majstra odbornej 

výchovy 

A Moderné trendy vo vyučovaní  

a riadení telesnej a športovej výchovy 

a školského športu 

A Inovačné vzdelávanie vychovávateľov 

školských výchovno-vzdelávacích 

zariadení 

A IKT v hudobnom vzdelávaní 

A Výchova k prosociálnemu správaniu  

vo výchove mimo vyučovania žiakov 

primárneho vzdelávania 

A IKT v predmetoch výtvarná výchova  

a výchova umením 

konferencia k 100. výročiu formovania 

československých legionárov 

konferencia k 100. výročiu 1. svetovej 

vojny 

A Prevencia niektorých sociálno - 

patologických javov 

A Riešenie konfliktných situácií v školách 

a školských zariadeniach 

A Ako tvoriť tematické výchovno-

vzdelávacie plány vo fyzike 

A Elektronická databáza školy v práci 

pedagogického a odborného 

zamestnanca  Časť 1. Tvorba 

dokumentácie o žiakoch s pomocou 

elektronického registra v inovačnom 

systéme školy 

A Rómsky jazyk v edukácii 

A Zvládanie záťaží v školskom prostredí - 

rozvoj relaxačných zručností 

pedagogického zamestnanca 

A Ochrana života a zdravia 
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A Vybrané aspekty a metódy vzdelávania 

o holokauste na Slovensku 

A Metodika tvorby individuálnych 

výchovno-vzdelávacích programov  

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v primárnom 

a sekundárnom vzdelávaní 

A Dane vo vyučovaní odborných 

ekonomických predmetov na SŠ 

A Informatická výchova pre primárne 

vzdelávanie v rámci nových 

pedagogických dokumentov 

A Rozvoj čitateľskej gramotnosti na ZŠ  

s vyučovacím jazykom maďarským 

A Využitie ekonomického softvéru  

vo vyučovaní účtovníctva na SŠ 

A Informačná bezpečnosť v škole 

 

Poskytovateľ: Ekonomická univerzita  

v Bratislave  

Obchodná fakulta 

Adresa:   

Dolnozemská cesta 1 

852 35 Bratislava 5 

dec.of@euba.sk 

 02/6729 1104 

e-mail: dec.of@euba.sk 

web: obchodna.fakulta.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Sprievodca cestovného ruchu 

A Doplňujúce pedagogické štúdium 

absolventov VŠ 

A Rozširujúce pedagogické štúdium 

absolventov VŠ 

Hospodárska nemčina pre pokročilých 

(PWD) 

Poskytovateľ: INEX Slovakia o. z. 

Adresa:   

Prokopova 15 

851 01 Bratislava 5 

inex@inex.sk 

  

e-mail: inex@inex.sk 

web: inex.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Vzdelávanie mládežníckych 

pracovníkov v multikultúrnom 

prostredí 

 Walk share and Talk 

 

Poskytovateľ: Education Training  

& Consulting company a.s. 

Adresa:   

Starohájska 6 

851 02 Bratislava 5 

bhudecova@etcc.sk 

 0918/686592 

e-mail: bhudecova@etcc.sk 

web: etcc.sk 

Vzdelávacie programy: 

Jazykové vzdelávanie - anglický  

a nemecký a ruský jazyk 

Odborná jazyková príprava pre oblasť 

civilnej leteckej dopravy 

A Odborná jazyková príprava pre oblasť 

civilnej leteckej dopravy 

 

Poskytovateľ: Združenie Orava  

pre demokraciu vo vzdelávaní 

Adresa:   

Hálova 16 

851 01 Bratislava 5 

marcelam@projectorava.sk 
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 043/5865462 

e-mail: marcelam@projectorava.sk 

web: zdruzenieorava.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Čítaním a písaním ku kritickému 

mysleniu 

A Podpora kritického myslenia 

 

Poskytovateľ: Centrum MEMORY n. o. 

Adresa:   

Mlynarovičova 21 

851 03 Bratislava 5 

centrummemory@nextra.sk 

  

e-mail: centrummemory@nextra.sk 

web: alzheimer.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Kognitívna aktivizácia seniorov 

Klienti s Alzheimerovou chorobou  

v sociálnych službách 

Aplikovanie aktiv. programov  

v starostlivosti o seniorov a klientov  

s demenciou pracovníkmi sociálnych 

služieb 

 

Poskytovateľ: Vzdelávacie a konferenčné 

centrum INTENZÍVA, s.r.o. 

Adresa:   

Kutlíkova 17 

851 02 Bratislava 5 

vkc@intenziva.sk 

 02/68286574 

e-mail: vkc@intenziva.sk 

web: intenziva.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Hrsalon - konferencia, workshopy 

 Kurz marketing CIMA A 

 Jazykové kurzy nemčiny 

 Sociálne siete pre HR 

 CERD - konferencia 

 Marketing Day - workshop 

 

Poskytovateľ: IBECA Bratislava spol. s r.o 

Adresa:   

Mamateyova 1586/12 

851 04 Bratislava 5 

ibeca@ibeca.sk 

  

e-mail: ibeca@ibeca.sk 

web: ibeca.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Mzdová problematika v praxi 

podnikateľa 

A Systém nemocenského poistenia  

a sociálneho zabezpečenia 

A Normovanie práce - odmeňovanie 

podľa výkonu 

A Cestovné náhrady a autoprevádzka 

A Správa majetku v zmysle osobitných 

predpisov 

Workschop - Odpisovanie dlhodobého 

majetku 2014-2015 

Konzultačné fórum k pohľadávkam  

z obchodného styku 

Vedenie pokladničnej dokumentácie . 

Registr.Pokladnice 

Workschop k cestovným náhradám  

a súv. Predpisom 

Workschop k nakladaniu s dlhodobým 

majetkom 
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A Motivácia, hodnotenie a riadenie 

pracovného výkonu 

A Povinnosti zamestnávateľa v oblasti 

starostlivosti o zamestnancov 

A Zásady dedenia účtovnej 

dokumentácie - Inventarizácia 

 

Poskytovateľ: PEAS, s.r.o. 

Adresa:   

Mamateyova 10 

851 04 Bratislava 5 

peas@peas.sk 

 02/63815353 

e-mail: peas@peas.sk 

web: peas.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Vedenie ľudí a motivácia 

A Tímová spolupráca, manažment času  

a stresu 

 

Poskytovateľ: KOMUNIKÁCIA s.r.o. 

Adresa:   

Vyšehradská 5 

851 06 Bratislava 5 

info@komunikacia.sk 

 02/52421220 

e-mail: info@komunikacia.sk 

web: komunikacia.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Komunikačný workshop 

 Polaritný workshop 

Úspešný a efektívny líder - Pricípy 

medziľudských interakcií 

Úspešný a efektívny líder - neverbálna 

komunikácia 

Úspešný a efektívny líder - 

manipulatívne správanie 

Prekonávanie vlastného sabotérskeho 

správania 

 

Poskytovateľ: MENTIS s.r.o. 

Adresa:   

Pečnianska 3 

851 01 Bratislava 5 

mentis@mentis.sk 

 02/63452329 

e-mail: mentis@mentis.sk 

web: mentis.sk 

Vzdelávacie programy: 

Excel - práca s dátami a tvorba 

controllingových systémov 

Excel špeciál - Excel pre controllerov  

a ekonómov I - III 

Ekonomika pre nefinančných 

manažérov 

Manažérsky reporting a tvorba 

Dashboardov pre potreby riadenia 

Controlling v roku 2014 - Inovácie  

a nové trendy v controllingu a ich 

využitie vo firme 

 Nákladový a procesný controlling 

 Ekonomika pre nefinančných 

manažérov 

Nákladový controlling a tvorba 

manažérskych výsledoviek 

 MS Excel základy 

PowerPoint v Exceli 2010 a tvorba 

kontingenčných tabuliek 

 Kurz normovania 
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Poskytovateľ: Plamienok n. o. 

Adresa:   

Zadunajská 6 

851 01 Bratislava 5 

info@plamienok.sk 

  

e-mail: info@plamienok.sk 

web: plamienok.sk 

Vzdelávacie programy: 

Princípy liečby staristlivosti  

o nevyliečiteľne choré dieťa a rodinu  

v detskom hospici 

 Vzdelábanie zamestnancov 

 Sprevádzanie v smútení 

 

Poskytovateľ: Paneurópska vysoká škola 

Centrum transferu poznatkov 

Adresa:   

Tematínska 10 

851 05 Bratislava 5 

maria.lukacova@paneurouni.com 

 02/68203636 

e-mail: maria.lukacova@paneurouni.com 

web: paneurouni.com/ctp 

Vzdelávacie programy: 

European Business Competence 

*Licence - EBC L 

 

Poskytovateľ: ibis partner Slovakia, s.r.o. 

Adresa:   

Bradáčova 7 

851 02 Bratislava 5 

trening@ibispartner.sk 

  

e-mail: trening@ibispartner.sk 

web: ibispartner.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Riadiace zručnosti 

A Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov 

 

Poskytovateľ: ASTRA NAIL´S CS, s.r.o. 

Adresa:   

Kremnická 26 

851 01 Bratislava 5 

astra@astraslovakia.sk 

 02/6345 1111, 0915 84 44 84 

e-mail: astra@astraslovakia.sk 

web: astraslovakia.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Modelácia nechtov UV gélom 

 Aplikácia umelých mihalníc 

 Zdobenie nechtov Nail Art 

 Starostlivosť o ruky a nechty 

Modelácia nechtov na nohách UV 

gélom 

A Starostlivosť o prirodzené nechty 

Permanentné lakovanie nechtov 

Varnigelmi 

 Japonská manikúra 

 Aplikácia - lepenie  3D mihalníc 

 Painting One Stroke 

A Permanentné lakovanie nechtov 

gélovými lakmi 

A Maľovanie nechtov - Painting One 

Stroke 

A Modelácia nechtov LED gélom 

A Nail art - zdobenie nechtov 

A Modelácia nechtov UV gélom 

A Modelácia nechtov akrylom 
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 Modelácia nechtov akrylom 

 

Poskytovateľ: Health Management Academy, 

s.r.o. 

Adresa:   

Prokopova 15 

851 01 Bratislava 5 

sekretariat@hma.sk 

  

e-mail: sekretariat@hma.sk 

web: hma.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Program Master 

 

Poskytovateľ: Do sedla 

Adresa:   

Wolkrova 43 

851 01 Bratislava 5 

andrea.marochnicova@hotmail.com 

  0917/066238 

e-mail: andrea.marochnicova@hotmail.com 

web: dosedla.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Výučba jazdy na koni 

 

Poskytovateľ: Humania s.r.o. 

Adresa:   

Strečnianska 13 

851 05 Bratislava 5 

humania@humania.sk 

 0903/108146 

e-mail: humania@humania.sk 

web: humania.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Odborná  príprava na prácu s CHL   

a zmesami (T+ a T) 

Poskytovateľ: GtoG, s.r.o. 

Adresa:   

Vavilovova 5 

851 01 Bratislava 5 

gtog@gtog.eu 

 0908/173059 

e-mail: gtog@gtog.eu 

web: gtog.eu 

Vzdelávacie programy: 

 Psychológia predaja 

 Timemanagement 

 Hodnotiace rozhovory 

 Assessment interview 

 Delegovanie 

 Delegovanie - workshop 

 Manažérske minimum 

 Timemanagement pre obchodníkov 

 Strategické rozhovory 

 

Poskytovateľ: Nezisková organizácia Aptech 

Europe 

Adresa:   

Panónska cesta 17 

851 04 Bratislava 5 

info@aptech-europe.com 

 0905/758 062 

e-mail: info@aptech-europe.com 

web: aptech-europe.com 

Vzdelávacie programy: 

A Modul: Vývoj webových a mobilných 

aplikácií s použitím Java technológií 

A Modul: Objektovo orientované 

programovanie 

A Modul: Projektový manažment  
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a testovanie softvéru 

 IT v kurze 

A Modul: Vývoj aplikácií s použitím .NET 

aplikácií 

 

Poskytovateľ: Top Training, s. r. o. 

Adresa:   

Humenské námestie 8 

851 07 Bratislava 5 

vankova.tamara@orangemail.sk 

 0918/650367, 0948/757571 

e-mail: vankova.tamara@orangemail.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Osobnostný rozvoj vodiča 

 Riadenie času a zvládanie stresu 

 Asertívna komunikácia 

 Zvládanie stresu 

 Psychologická príprava animátorov 

Profesionálne vystupovanie a tímová 

spolupráca 

 

Poskytovateľ: HAVAVA, s. r. o. 

Adresa:   

Budatínska 10 

851 06 Bratislava 5 

nfo@hocus-lotus.sk 

 0903/373945 

e-mail: nfo@hocus-lotus.sk 

web: hocus-lotus.sk 

Vzdelávacie programy: 

Certifikované vzdelávanie didaktiky 

cudzích jazykov Hocus a Lotus 

Bilfam - vzdelávanie pre dvojjazyčnú 

rodinu 

 

Poskytovateľ: Centrum jazykovej a odbornej 

prípravy, s. r. o. 

Adresa:   

Hálova 15 

851 01 Bratislava 5 

cjop@cjop.sk 

  0917/306193 

e-mail: cjop@cjop.sk 

web: cjop.sk 

Vzdelávacie programy: 

Intenzívny kurz slovenského jazyka  

pre úplných začiatočníkov 

Večerný kurz slovenského jazyka  

pre úplných začiatočníkov 

Individuálny kurz nemeckého jazyka 

pre mierne pokročilých 

Večerný kurz slovenského jazyka  

pre začiatočníkov 

 

Malacky 

 

Poskytovateľ: A - OMEGA  s.r.o. 

Adresa:   

Agátová 9 

901 01 Malacky 

a-omega@a-omega.sk 

 034/7722336 

e-mail: a-omega@a-omega.sk 

web: a-omega.sk 

Vzdelávacie programy: 

Odborný pracovník v nákupe/odborná 

pracovníčka v nákupe 
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 Základný kurz v nákupe I a II 

Tréning učiteľov, lektorov a trénerov  

"Ako učiť" 

A Nastavovanie vstrekolisov - 

Technológia spracovania plastov 

 

Poskytovateľ: ZAPA EU s.r.o. 

Adresa:   

Dolná 37 

900 31 Zohor 

zalesnak@azet.sk 

 0903/401795 

e-mail: zalesnak@azet.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

A Reštaurovanie starožitného nábytku 

 

Pezinok 

 

Poskytovateľ: ACADEMIA ISTROPOLITANA 

NOVA, o. z. 

Adresa:   

Prostredná ulica 47/A 

900 21 Svätý Jur 

ainova@ainova.sk 

  

e-mail: ainova@ainova.sk 

web: ainova.sk 

Vzdelávacie programy: 

Jazykové kurzy pre verejnosť (AJ) - 

začiatočníci 

A Správa bytového fondu na Slovensku 

A Príprava a riadenie projektov - Modul 

B/Implementácia projektu 

Pilotný vzdelávací program  

pre Mentorov 

Slovakia as an honest broker or 

interest defender 

Become Intruduces to your role during 

Slovak EU Presidency 

What it means to work in a Team 

Presidency 

 Škola tradičných stavebných remesiel 

 Jazykové kurzy vo firmách (AJ) 

Slovensko v EÚ, aktuálne otázky  

a vyzvy 

Jazykové kurzy pre verejnosť(AJ) - 

mierne pokročilí 

Jazykové kurzy pre verejnosť(AJ) - 

pokročilí 

A Príprava a riadenie projektov- Modul A

 Príprava projektovej žiadosti 

Jazykové kurzy pre verejnosť (SpJ)- 

mierne pokrocili 

Jazykove kurzy pre verejnost (NJ)-

mierne pokročilí 

 Eurospeak for Presidency 

 EU Decission-making in detail 

 

Poskytovateľ: Efficacy, s. r. o. 

Adresa:   

Felcánova 11 

900 21 Svätý Jur 

elalisa78@gmail.com 

 0910/689825 

e-mail: elalisa78@gmail.com 

web:  

Vzdelávacie programy: 
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 Výcvik prezentačných zručností 

 

Poskytovateľ: Mgr. Adriana Mokrá   

GEMMA STUDIO 

Adresa:   

Majakovského 33 

902 01 Pezinok 1 

arkom@post.sk 

 0905/436259 

e-mail: arkom@post.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Výučba anglického jazyka individuálna 

 

Poskytovateľ: OZ Prevencia AD 

Adresa:   

gen. K. Pekníka 5 

902 01 Pezinok 

prevenciaadpezinok@seznam.cz 

 0904/159534 

e-mail: prevenciaadpezinok@seznam.cz 

web: prevencia ad.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Predprimárne vzdelávanie detí  

zo sociálne znevýhodňujúceho 

prostredia a marginalyzovaných 

rómskych komunít 

A Ako nevyhorieť? 

 

Poskytovateľ: Kalithea, s.r.o. 

Adresa:   

Dubova 19 

900 23 Viničné pri Pezinku 

namestovo@kalithea.sk 

  

e-mail: namestovo@kalithea.sk 

web: kalithea.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Cudzie jazyky - anglický 

Poskytovateľ: Európsky vinársky rytiersky 

stav 

Adresa:   

M. R. Štefánika 1 

902 01 Pezinok 1 

evirs@evirs.sk 

  

e-mail: evirs@evirs.sk 

web: evirs.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Základný kurz SVA Pezinok 

 

Senec 

 

Poskytovateľ: Regionálna rozvojová agentúra 

Senec – Pezinok 

Adresa:   

Kysucká 14 

903 01 Senec 

info@rrasenec-pezinok.sk 

  

e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk 

web: rrasenec-pezinok.sk 

Vzdelávacie programy: 

Seminár pre štátnu správu  

na využívanie EÚ nástroja – twinning 

Projekty v kreatívnom svete sny  

a realita FakMK TU 

 

Poskytovateľ: ArTUR 

Adresa:   

Hrubý Súr 237 

903 01 Hrubý Šúr 
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ozartur@gmail.com 

 02/52621764 

e-mail: ozartur@gmail.com 

web: ozartur.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Kurz - Slama 

 Permakultúrny kurz 

 Workshop - nabíjanica 

 tesársky workshop 

A Špecialista na hlinené omietky 

 

Poskytovateľ: Slovenský zväz pre chladiacu  

a klimatizačnú techniku 

Adresa:   

Hlavná 325 

900 41 Rovinka 

szchkt@szchkt.sk 

 02/45646 971 

e-mail: szchkt@szchkt.sk 

web: szchkt.org 

Vzdelávacie programy: 

A Návrh a inštalácia tepelných čerpadiel 

Odborná spôsobilosť na prácu s F 

plynmi 

 

Poskytovateľ: Ing. Lenka Drobcová  

NEZÁBUDKA - JAZYKOVÁ ŠKOLA 

Adresa:   

Hviezdoslavova 4 

900 28 Ivanka pri Dunaji 

lenka.drobcova@centrum.sk 

  

e-mail: lenka.drobcova@centrum.sk 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Nemecký jazyk 

 Anglický jazyk 

 

Poskytovateľ: Spojená škola 

Adresa:   

SNP 30 

900 28 Ivanka pri Dunaji 

pobiecka.m@gmail.com 

 02/45943062 

e-mail: pobiecka.m@gmail.com 

web: spojsivanka.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Učiteľ jazdy na koni 

A Obsluha ručnej MP pri inej činnosti 

A Rybárska stráž 

A Obsluha el. agregátu na lov rýb 

A Obsluha RMRP pri ťažbe dreva 

A Rybársky hospodár 

 

Poskytovateľ: Ing. Roman Murčo 

Adresa:   

Hamuliakovo 487 

900 43 Hamuliakovo 

intelli2@hotmail.com 

  

e-mail: intelli2@hotmail.com 

web: intelli.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Návrhár zariadenia interieru bytov 

 

Poskytovateľ: POTIFOB, s. r. o. 

Adresa:   

Adyho 43 
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900 45 Malinovo 

ondekova@potifob.sk 

  0949/ 218 061 

e-mail: ondekova@potifob.sk 

web: www.potifob.sk 

Vzdelávacie programy: 

A Príprava na certifikáciu PRINCE2 

A Komplexná príprava na certifikáciu 

PMI 

 

Poskytovateľ: Mgr. Katarína Neszméryová 

Adresa:   

Rybárska 15 

903 01 Senec 

nekanesz@gmail.com 

  0907/224560 

e-mail: nekanesz@gmail.com 

web:  

Vzdelávacie programy: 

 Cudzie jazyky- anglický 

 

Poskytovateľ: Martina Vyskočová -  MVA 

Adresa:   

Hlavná 207 

900 41 Rovinka 

hello@mvakademia.sk 

  

e-mail: hello@mvakademia.sk 

web: mvakademia.sk 

Vzdelávacie programy: 

 Grafické práce s Inkscape 

 Tímová spolupráca 

 Asertivita 

 Time Management 

 Zvládanie emočne náročných situácií 

 Vstúpte do sveta gamifikácie 

 Originálne prezentácie s Prezi 

 Total Cost of Ownership 

 SEO a vyššia návštevnosť webu 

 Riešenie problémov 

 Čo prezradí Google Analytics 

 Komunikačné zručnosti 

 Event Management 

 LinkedIn pre profesionálov 

 Práca s textom – Copywriting 

 Efektívna komunikácia na Facebooku 

Talent Magnet – ako pritiahnúť  

a udržať si klientov 

Ako na úspešnú Google AdWords 

kampaň 

 Efektívny výber zamestnancov 


