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MS Project - základy (16 hod.) 

Počítačový kurz Project – základy zoznámi jeho účastníkov s programom MS Project, 

zároveň účastníci kurzu získajú základy plánovania a riadenia projektov v tomto programe. 

Obsahová náplň 

 

POPIS PROSTREDIA APLIKÁCIE 

 Prehľad noviniek 

 Nastavenie aplikácie 

 Práca so šablónami projektov 

PRÁCA S NOVÝM PROJEKTOM 

 Nastavenie informácií o projekte 

 Kalendár projektu 

PRÁCA S ÚLOHAMI 

 Definovanie úloh 

 Osnova projektu 

 Väzby medzi úlohami 

 Ručne plánované úlohy 

PRÁCA SO ZDROJMI 

 Definovanie zdrojov - typy 

 Časové obmedzenie zdrojov 

 Priradenie zdrojov k úlohám 

 Typy úloh pre rôzne metódy 

 Plánovanie riadené úsilím 

VÝPOČET NÁKLADOV 

 Definovanie nákladov 

 Typy nákladov 

 Zobrazenie nákladov 

FINALIZÁCIA PLÁNU 

 Hľadanie kritickej cesty 

 Optimalizácia nákladov a termínov 

 Tvorba tlačových výstupov – zostáv 

 Vytvorenie smerného plánu 

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

 Riešenie príkladov 

 Diskusia

 

Požadované vstupné znalosti 

Vhodné sú znalosti pokročilých tém programu MS Excel. Nevyžadujú sa žiadne vstupné znalosti 
práce s programom Microsoft Project. 

 

Pre koho je kurz určený a čo Vás naučíme 

IT kurz Project základy je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť s programom MS Project, 
spoznať jeho možnosti, vedieť využívať jeho nástroje a naučiť sa techniky práce v tomto 
programe. Na počítačovom kurze Project základy si na vzorovom projekte postupne: 

 precvičíte prácu s úlohami a naučíte sa, ako nastaviť ich vzájomné väzby, 

 naučíte sa, prečo je potrebné pridať zdroje, oboznámite sa s logikou výpočtu práce a 
jeho vplyvu na zmeny v termínoch projektu, 

 budete vedieť skontrolovať náklady, uložiť si smerný plán a vytlačiť zostavy z projektu. 


