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Hlavné zameranie v roku 2022 

 
 Certifikácie projektových manažérov podľa IPMA 

• Agile 
• CCT 

 
Cielený a online marketing  

 
Digitalizácia a korekcia SPS4 

 
 Certifikácia študentov a profesorov + spolupráca s VŠ 

 
Pokračovanie v existujúcich projektoch KIDS cert, web, atď... 

 
     



Plán certifikácia PM podľa IPMA 
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Cielený a online marketing 
zavedenie skupiny nástrojov a metodík používaných na propagáciu služieb hlavne 

prostredníctvom internetu  

• SEO 

• PPC 

• Obsahový (content) marketing 

• Email marketing 

• Sociálne siete 

 

Cieľom je osloviť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom kanálov, kde trávia 

čas napríklad čítaním, vyhľadávaním, nakupovaním alebo komunikovaním 

online. 

Vďaka online marketingu  

• jednoduchšie vyhodnocovať efektivitu našich reklám  

• poskytuje nám dáta na základe, ktorých môžeme merať a sledovať výsledky 

• výsledky poskytujú firme lepšiu predstavu o tom, ako sa darí marketingovej 

kampani – koľko ľudí z nej nakúpilo, odoslalo formulár alebo o koľko ľudí sa nám 

zvýšila návštevnosť stránky, atď. 
 
 
 

 

 



Digitálizácia a korekcia SPS4 

 
PDF forma publikácie SPS4. 

 

Uchádzač o publikáciu po registrácií a zaplatení poplatku dostane prístupové 

údaje do svojho online konta, kde bude mať k dispozícií: 

 

• vždy dostupnú aktuálnu verziu publikácie SPS.  

• pôjde o PDF verziu, ktorú nebude možné ani kopírovať ani uložiť do 

zariadenia.  

• publikácia bude dostupná a čitateľná len pri prihlásení do užívateľského účtu 

 

Výhoda elektronickej verzie – okamžitá aktualizácie v prípade novej verzie, 

okamžitá oprava a korekcia nevhodného textu, zníženie nákladov na ďalšiu 

dotlač, skladovanie a poštovné náklady pre zasielanie, sprístupnenie publikácie 

okamžite po zakúpení, možnosť štatistiky počtu prihlásení do užívateľských 

účtov...  

 

 

 



Certifikácia študentov a profesorov + spolupráca s VŠ 

 
Spolupráca s VŠ: STU Bratislava, MTF Trnava, TÚ Košice + rozšírenie 

spolupráce s ostanými VŠ na Slovensku (Nitra, Žilina, Banská Bystrica) 

 
 Certifikácia študentov a zamestnancov akademickej pôdy za zvýhodnených 

podmienok. 

 

 Spolupráca s VŠ zavedenie prvkov spôsobilostí podľa SPS4 do vyučovacích 

osnov vybraných univerzít 

 

Pokračovanie v existujúcich projektoch KIDS cert, web.. 
 KIDS certifikácia v spolupráci so študentmi VŠ 

 CS Panel 

 Správa a úprava webu 

 

 

 

 



Rozpočet 
Licenčné poplatky: 6 688€ 

IPMA 4 458€  
SPPR 2 229€ - 50% z IPMA poplatkov pre SPPR  s výnimkou zľavnených 

certifikácií 

Mzdové a odvodové náklady: 14 627€ 
Na prevádzku SIPR – cca 52% 
Na výkon certifikačnej činnosť cca 42%  
Sprostredkovateľská odmena cca 6% 

Nájomné a občerstvenie: 1 290€ 
Minimalizovanie nákladov na CK (maximálne využívanie písomnej časti 

online formou) 

Projekty: 1000 € 
Marketing 
Digitalizácia SPS4 + revízia 
Interný audit 
 

 

 



Ďakujem za pozornosť 

 

Spájame projektových profesionálov 
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