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Firemné uzatvorené počítačové kurzy a školenia
Formy realizácie počítačových kurzov:
1. uzatvorené firemné kurzy - určené pre firemnú klientelu s možnosťou realizácie priamo u klienta
aj na našej mobilnej učebni.
2. individuálne kurzy - určené pre jednu osobu v čase a mieste podľa Vašich potrieb.
3. verejné kurzy - najekonomickejšia možnosť vzdelávania pre jednotlivcov a firmy s menším počtom
účastníkov na kurze.
Pre zamestnancov malých i veľkých spoločnosti, ktorí riešia konkrétne situácie a problémy
z každodennej praxe, pripravíme kurz šitý na mieru, s miestom realizácie kdekoľvek na Slovensku už
od 1 osoby.
Štandardné obsahové náplne jednotlivých kurzov sú pri tejto forme realizácie plne prispôsobené
potrebám a požiadavkám ich účastníkov. Zároveň je možné prispôsobiť aj ich rozsah a frekvenciu
realizácie.
Pre realizáciu uzatvorených počítačových kurzov postačuje dostatočne priestranná miestnosť
vybavená stolmi a stoličkami. Pre účastníkov uzavretých kurzov v prípade potreby zabezpečíme našu
mobilnú počítačovú učebňu, ktorá pozostáva z notebookov a projektora.
Veľký dôraz kladieme tiež na prípravnú fázu uzatvorených firemných kurzov, t.j. na zistenie reálnej
potreby zo strany účastníkov školení, ich vstupných vedomostí a následne ich vhodného zaradenia do
správnej úrovne kurzu a tiež príprave obsahových náplní jednotlivých kurzov.
Cenová kalkulácia pre uzatvorené firemné kurzy a školenia IT sa odvíja od ich požadovanej úrovne
(náročnosť na odbornosť), ich rozsahu a frekvencie, počtu účastníkov na kurzoch a tiež od miesta ich
realizácie.
V cene väčšiny uzatvorených kurzov je zahrnutý študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je pre
účastníkov kurzov poskytovaný v tlačenej forme. V cene kurzu sú tiež zahrnuté náklady na
predkurzovú a pokurzovú komunikáciu, vystavenie osvedčení pre účastníkov školení, náklady spojené
s prípravou tréningov a prispôsobenie obsahu školení potrebám účastníkov.
K obľúbeným bonusom po školeniach, na ktoré si už naši zákazníci zvykli:
-

-

Naši certifikovaní lektori sa venujú účastníkom školení aj po ukončení školenia, formou
mailovej, či priamej telefonickej komunikácie denne riešia problémy s ktorými sa Vaši
zamestnanci v praxi stretávajú a tak sú naše školenia ešte efektívnejšie.
Vytvárame komplexné IT riešenia na mieru pre našich zákazníkov a ponúkame aj plnú
podporu pre Vás v tejto oblasti.
Bezplatný nájom našej počítačovej učebne na všetky uzatvorené školenia u Vás.
Sme z Nitry, sme z Bratislavy, sme zo Žiliny a sme aj z Košíc – máme k Vám najbližšie.
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Verejné počítačové kurzy a školenia na Slovensku
Od vzniku našej spoločnosti máme ambíciu spolu s uzatvorenými počítačovými kurzami,
ktoré ponúkame firmám pre ich zamestnancov v ich priestoroch ponúkať aj verejné kurzy
určené pre širokú verejnosť ale aj menšie firmy a živnostníkov. Na začiatku sme ponúkali
verejné kurzy len v Nitre.
Aktuálne je naša ponuka verejných
počítačových školení v týchto mestách:
Bratislava, Nitra, Žilina a Košice.
Podrobné informácie nájdete na našich
stránkach:
www.ivit.sk a www.kurzy-it.sk
Počítačové školenia sú zabezpečené potrebnou výpočtovou technikou, všetci účastníci
pracujú individuálne pod dohľadom lektora, ktorý vedie výučbu pomocou dataprojektora.
Školenia sú interaktívne, všetky témy sú preberané na množstve praktických príkladov,
každý z účastníkov bude mať k dispozícií pripravený notebook s externou myšou a tlačený
manuál daného kurzu.
Verejné počítačové kurzy sú štandardne realizované ako celodňové kurzy, t.j. 8 vh/deň, s
časom realizácie od 8:30 do 15:45 hod. (vh = vyučovacia hodina = 45 min.), vrátane 15 min.
prestávky dopoludnia a tiež popoludní a 45 min. obedňajšej prestávky.
V cene väčšiny verejných kurzov je zahrnutý študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je pre
účastníkov kurzov poskytovaný v tlačenej forme. V cene kurzov sú tiež zahrnuté náklady na
predkurzovú a pokurzovú komunikáciu, vystavenie osvedčení pre účastníkov školení,
náklady spojené s prípravou tréningov a prispôsobenie obsahu školení potrebám ich
účastníkov. Cena verejných kurzov zahŕňa tiež občerstvenie počas prestávok (káva, čaj,
minerálka).
Preferujete realizáciu firemných kurzov na mieru priamo v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať mailom, či telefonicky ohľadom spresnenia Vašich predstáv
a požiadaviek. Na školenie u Vás vo firme vieme rovnako zabezpečiť mobilnú počítačovú
učebňu vrátane dataprojektora, takže Vaši kolegovia nemusia nikam cestovať a strácať čas.

Marek Fúska
fuska@ivit.sk
0905 748 348

Jaroslav Porubský
porubský@ivit.sk
0902 904 242

IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

školiace stredisko: Piaristická 10, 949 01 Nitra

sídlo: Farská 1342/50, 949 01 Nitra, Slovenská Republika

tel.: 037 63 13 188

IČO: 46950079, DIČ: 2023666546, IČ DPH: SK2023666546

e-mail: fuska@ivit.sk

číslo účtu: SLSP – 5037016690/0900

www.ivit.sk www.testujeme.sk www.kurzy-it.sk

mob.: 0905 748 348

Váš partner v IT vzdelávaní
kdekoľvek na Slovensku

Verejné počítačové kurzy a školenia v Nitre
Realizácia verejných počítačových kurzov pre verejnosť i firemných zákazníkov z okolia
mesta Nitra prebieha v našich školiacich priestoroch v historickom centre Nitry na
Piaristickej ulici 10. Viac informácií ohľadom školení v Nitre nájdete na našom webe.

Parkovanie je možné na vyhradenom parkovisku. V blízkom okolí nášho vzdelávacieho
centra sú veľmi dobré reštauračné a ubytovacie možnosti aj pre účastníkov mimo Nitry.

Verejné počítačové kurzy a školenia v Bratislave
Realizácia verejných počítačových kurzov pre verejnosť i firemných zákazníkov z Bratislavy
prebieha v priestoroch Univerzitného technologického inkubátora STU na Pionierskej 15.

Dobrá dostupnosť MHD aj možnosti bezplatného parkovania ocenilo viacero účastníkov
tejto lokality. Viac informácií ohľadom školení v Bratislave nájdete na našom webe.
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Verejné počítačové kurzy a školenia v Žiline
Realizácia verejných počítačových kurzov pre verejnosť i firemných zákazníkov z okolia
mesta Žilina prebieha v priestoroch Obvodného stavebného bytového družstva na Tulskej
ulici č. 33. Viac informácií ohľadom školení v Žiline nájdete na našom webe.

Verejné počítačové kurzy a školenia v Košiciach
V Košiciach nás môžete nájsť v priestoroch Kultúrneho a spoločenského centra, na
Jedlíkovej ulici 7. Naša počítačová učebňa je na 1. poschodí - číslo dverí 111. Na
parkovanie môžete využiť bezplatné parkovisko pred budovou. Viac informácií ohľadom
školení v Košiciach nájdete na našom webe.

Košice sú zatiaľ poslednou štvrtou pobočkou, ktorú sme na Slovensku otvorili. Veríme, že
nie je poslednou a v blízkej perspektíve budeme v každom krajskom meste realizovať
verejné počítačové školenia. Sme jedinou počítačovou školou na Slovensku s takto širokým
záberom. Našou snahou je byť Vám na blízku a eliminovať aj Vaše náklady na cestovanie za
vzdelaním.
Vo všetkých našich priestoroch je možné realizovať aj individuálne školenia ako aj
uzatvorené firemné školenia.
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Naši vybraní spokojní klienti
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Ako nás hodnotia naši zákazníci
Jednoducho vysvetlené komplikované témy, školiteľ ochotne vysvetlil aj otázky, ktoré nie
úplne súviseli s danou problematikou. Školenie bolo užitočné a poučné.
Ivana Vingáliková, Legal
Výborný prehľad možnosti Excelu a naučenie riešenia najdôležitejších funkcií.
Michal Partl, SLS Specialdesk
Najviac sa mi páčilo, že boli zodpovedané a podrobne vysvetlené všetky moje otázky.
Marián Križanovič, Manažér výroby
Výborné. Jedno z najlepších školení, aké som doteraz absolvovala.
Hana Bezáková, Project manager
So školením Excel - kontingenčné tabuľky sme aj s kolegyňou boli veľmi spokojné. Bolo to
veľmi efektívne, nakoľko sme riešili naše aktuálne úlohy a hľadali sme efektívnejšie
riešenia pre spracovanie dodávaných dát. Keďže sme boli len dve veľkým pozitívom bolo,
že bol priestor na zodpovedanie všetkých otázok. Ďakujeme veľmi pekne.
Hana Gorylová, Demand management - BackOffice
Excel pre pokročilých bolo skvelé školenie, príjemné nenásilné vysvetľovanie a trpezlivosť.
Praktické príklady využitia.
Zuzana Gajdošová, HR manager
Lektorka bola pripravená, trpezlivá, vedela laicky podať problematiku, ochotná počkať a
dovysvetliť osobitne. Školenie na úrovni.
Tomáš Brunovský, Store operator
Školenie Excel mierne pokročilý bolo na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.
Lívia Mikulová, Credit Control Specialist
Na kurze Word mierne pokročilý sme preberali veci, ktoré priamo súvisia s mojou prácou.
Nepreberali sme veci, ktoré aj tak nepreberieme pri našej práce a to sa mi páčilo.
Ing. Peter Belán, predajca poľnohospodárskej techniky
Témy a príklady použité na školení Excel pre pokročilých boli dobre a zrozumiteľne
vysvetlené. So školením som veľmi spokojná.
Mgr. Jana Beňová, odborný referent pre ocenenie rizika
Kurz pripravený na vysokej úrovni, pochopiteľný aj pre začiatočníkov. Skúsenosti lektora s
praktickým využitím programu Microsoft Project využívané počas kurzu, sprehľadňujú tému
a zjednodušujú riešenie vzorových príkladov. Doporučujem pre vážnych záujemcov
využívať tento systém v praxi.
Ing. Štefan Štefík, riaditeľ spoločnosti
Prechodové školenie Windows 7 je výborným spôsobom, ako sa prvýkrát zoznámiť s novým
prostredím a funkciami operačného systému. Počas školenia sme sa mohli aktívne zapájať a
riešili sme s lektorom konkrétne problémy, s ktorými sa pri práci s Windowsom stretávame.
Oceňujem odbornosť, trpezlivosť a flexibilitu lektora pri práci so skupinami rôznej úrovne
znalosti Windowsu a pri odpovedaní na mnohé otázky často nad rámec tohto školenia.
Lucia Luptáková, HR Specialist
Na kurze Excel pre pokročilých som sa naučil pracovať s veľa novými funkciami, o ktorých
som doteraz nevedel. Pozitívne hodnotím priebeh školenia, ktoré bolo zamerané na
príklady z praxe. Čo som potreboval som sa dozvedel.
Martin Kováč, Projektový manažér
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TÉMATICKÉ MODULY ŠKOLENÍ
Microsoft EXCEL
Excel - tvorba tabuliek, výpočty a funkcie (8 vh.)
Počítačový kurz Excel – tvorba tabuliek, výpočty a funkcie je zameraný na
oboznámenie základných i pokročilých princípov práce s tabuľkami, vzorcami a
funkciami v Exceli.

Excel - tvorba a spracovanie databáz

(8 vh.)

Počítačový kurz Excel - tvorba a spracovanie databáz oboznámi jeho účastníkov s
princípmi tvorby a spracovania databáz v aplikácií MS Excel.

Excel – funkcie podrobne

(8 vh.)

Účastníci kurzu sa oboznámia s užitočnými funkciami vzorcov určenými pre
spracovávanie textov, vyhľadávanie údajov, zadávanie logických podmienok a pod.
Vďaka týmto znalostiam porozumejú už vytvoreným funkciám, spoznajú ako dokážu
funkcie navzájom spolupracovať a zároveň zvládnu sami zautomatizovať mnoho
procesov pri svojej práci v Exceli.

Excel - grafické analýzy údajov

(8 vh.)

Počítačový kurz Excel – grafické analýzy údajov oboznámi účastníkov ako grafy
vytvárať, ako si zvoliť správny typ grafu, prispôsobiť jeho formát a umiestnenie, ako
dáta správne analyzovať a interpretovať ich.

Excel - kontingenčné tabuľky (8 vh.)
Cieľom kurzu je, aby účastníci získali základné znalosti práce s kontingenčnými
tabuľkami a vedeli ich používať pre rozsiahlejšie analýzy dátových tabuliek a
ďalších dátových súborov. Účastníci kurzu si po jeho absolvovaní budú vedieť
korektne pripraviť svoje údaje pre vytváranie kontingenčných tabuliek, budú vedieť
vytvoriť jednoduchú kontingenčnú tabuľku, sformátovať údaje v nej, zoskupovať
ich, filtrovať a selektovať. Naučia sa tiež prezentovať spracovávané údaje v grafickej
podobe a to prostredníctvom kontingenčných grafov.

Excel - interaktívne dashboard reporty

(8 vh.)

Kurz oboznámi účastníkov s moderným typom reportov, ktorý na jednej obrazovke
a v prehľadnej forme zobrazuje všetky dôležité informácie o aktuálnej výkonnosti
firmy, o jej obchodných procesoch, o stave projektov, o aktuálnej situácii trhu a
všetkých ďalších dôležitých informáciách, ktoré napomáhajú manažérom k ich
správnym rozhodnutiam.
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Excel - analýzy a reporty dát v PowerPivot (8 vh.)
Kurz oboznámi účastníkov s doplnkom tohto programu, ktorý je určený pre
zvládnutie účinnej a vysoko efektívnej analýzy dát v Exceli.
Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov, požadované sú základné vedomosti z
používania kontingenčných tabuliek – vytváranie, zmena funkcie výpočtu, výpočet
percent v tabuľke a tiež znalosti práce s kontingenčnými grafmi.

Excel pre ekonómov a účtovníkov

(16 vh.)

Kurz Excel pre ekonómov sa venuje modelovaniu a simulácii reálnych
ekonomických situácií v prostredí MS Excel. Riešením prípadových štúdií pomáha
riešiť problémy a úlohy, s ktorými sa firemní ekonómovia, účtovníci, obchodníci a
tiež manažéri stretávajú.
Excel - štatistické analýzy dát - základy

(8 vh.)

Cieľom kurzu je praktickou formou poskytnúť absolventom informácie, na základe
ktorých budú vedieť pohodlne zvládať a efektívne spracovávať veľké množstvo
údajov, riešiť rôzne analýzy, hypotézy, intervaly a v neposlednom rade robiť rôzne
štatistické zostavy.
Prvá časť kurzu je venovaná Popisnej štatistike, druhá časť kurzu sa venuje
Testovaniu hypotéz pomocou nástroja Analýzy údajov a funkcií.
Excel - štatistické analýzy dát - pokročilý

(8 vh.)

Cieľom kurzu je, aby absolvent po jeho ukončení vedel riešiť rôzne analýzy, trendy,
prognózy. Prvá časť kurzu je venovaná Korelačnej a regresnej analýze a druhá časť
kurzu Analýze trendu a prognóze ďalšieho vývoja.

Excel - makrá pre užívateľov (8 vh.)
Počítačový kurz Excel – makrá oboznámi jeho účastníkov ako zjednodušiť a zrýchliť
opakujúce sa činnosti v Exceli ich zautomatizovaním, ako si bez nutnosti
programovania pomocou makier zjednodušiť prácu s databázami, kontingenčnými
tabuľkami, výpočtami a pod., a ako si upraviť prostredie programu Excel pridaním
vlastných panelov nástrojov, užívateľského menu a formulárov pre zjednodušenie
jeho ovládania.

Excel - programovanie vo VBA základy

(16 vh.)

Kurz zoznámi skúsených užívateľov programu MS Excel s objektovo orientovaným a
udalosťami riadeným programovaním v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).
Účastníci kurzu spoznajú syntax jazyka VBA, naučia sa zachytávať chybové stavy a
ladiť program a budú schopní vytvárať si vlastné pomôcky pre zrýchlenie
každodenných činností v Exceli.
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Excel - programovanie formulárov vo VBA (16 vh.)
Na kurze Excel programovanie užívateľských formulárov vo VBA sa dozviete, ako
navrhovať a programovať užívateľské formuláre pre zjednodušenie prostredia
a zefektívnenie prác v programe MS Excel. Zároveň sa naučíte pridať si vlastné
panely nástrojov a prispôsobiť si užívateľské menu podľa svojich potrieb, pracovať
s ovládacími prvkami, zachytávať chybové stavy a ladiť program.

Microsoft WORD, OUTLOOK a POWERPOINT
Word - hormadná korešpondencia

(8 vh.)

(obsah kurzu momentálne aktualizujeme)

Outlook - práca v tíme a pokročilé techniky

(8 vh.)

Počítačový kurz MS Outlook – práca v tíme a pokročilé techniky oboznámi
účastníkov s pokročilými nástrojmi a funkciami tohto programu pre prácu s
elektronickou poštou, kalendárom, kontaktmi, poznámkami, úlohami a denníkom a
ich využitím pri tímovej spolupráci (zdieľanie kalendárov a organizovanie
mítingov).

Think-cell – doplnok programu PowerPoint

(8 vh.)

Počítačový kurz Think-cell - doplnok programu PowerPoint pre tvorbu grafov rozšíri
možností užívateľom, ktorým nepostačujú štandardné typy grafov MS Office a
umožní im tak tvorbu grafov vo svojich prezentáciách posunúť na vyššiu úroveň.

ADMINISTRÁCIA SYSTÉMOV
Windows 7 – základy administrácie systému

(16 vh.)

Kurz Excel pre pokročilých oboznámi účastníkov s princípmi pokročilej práce pri
výpočtoch, analýze údajov vrátane kontingenčných tabuliek, databázových
nástrojov, s možnosťami tímovej práce a tiež s možnosťami zabezpečenia dát v
Exceli.

DATABÁZOVÝ JAZYK SQL
Jazyk SQL - základy

(16 vh.)

Dvojdňový počítačový kurz Jazyk SQL základy sa zameriava na zvládnutie základov
najpoužívateľnejšieho neprocedurálneho dotazovacieho jazyka SQL (Structured
Query Language), ktorý je štandardom relačných databáz a je podporovaný takmer
všetkými databázovými systémami.
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Jazyk SQL - pokročilý

(16 vh.)

Dvojdňový počítačový kurz Jazyk SQL pokročilý prehlbuje znalostí účastníkov
o pokročilé možnosti využívania jazyka SQL v prostredí databázového systému MS
SQL Server.

Oracle - PL/SQL

(16 vh.)

Dvojdňový počítačový kurz Oracle – PL/SQL oboznámi účastníkov s technikami
programovania použitím jazyka PL/SQL – procedurálnym rozšírením jazyka SQL pre
Oracle.

PROGRAMOVANIE
Úvod do programovania a algoritmizácia (24 vh.)
Počítačový kurz Úvod do programovania a algoritmizácie je určený pre laikov v
oblasti programovania. Cieľom je priblížiť účastníkom všeobecné postupy pri
programovaní, objasniť terminológiu a metodológiu v oblasti algoritmizácie a
bežnú prácu s výrazmi a operátormi.

Visual Basic.net - úvod do programovania (24 vh.)
Trojdňový počítačový kurz Visual Basic.net - základy, ktorý sa z veľkej časti
zameriava na objektovo-orientované programovanie, oboznámi účastníkov so
základmi programovania v tomto modernom jazyku

Jazyk C# - základy programovania (24 vh.)
Počítačový kurz Jazyk C# - základy programovania Vás oboznámi s jedným z
najpoužívanejších programovacích jazykov v súčasnosti. Jazyk C# je koncipovaný
ako primárny nástroj pre tvorbu aplikácií na platforme .NET, ktorá reprezentuje
virtuálny stroj spoločnosti Microsoft.

Tvorba databázových aplikácií v ADO.NET (24 vh.)
Počítačový kurz Tvorba databázových aplikácií pomocou ADO.net Vás oboznámi,
ako vytvárať databázové aplikácie pomocou modernej technológie ADO.net.
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Online testovanie IT vedomosti www.testujeme.sk
Portál testujeme.sk je venovaný testovaniu vedomosti v oblasti informačných technológií.
Je určený jednotlivcom, našim firemným zákazníkom ako aj personálnym agentúram.
Nechajte sa otestovať špecialistami na informačné technológie. Výsledky Vašich testov
majú registrovaný užívatelia k dispozícii vo svojom účte. Účastníci našich školení si tu
môžu vytlačiť certifikát o úspešnom absolvovaní. Firmy si môžu ľahko overiť vstupné
vedomosti nových zamestnancov ako aj otestovať aktuálnych pred objednaním úrovne
školenia. Personálne agentúry môžu rovnako dobre otestovať vedomosti svojich klientov.

Máme v ponuke najviac počítačových testov na Slovensku - aktuálne 39, pričom až 28 je v
ponuke bezplatne aj bez nutnosti registrácie. Posledný pridaný test - C # pre pokročilých.
Testy neustále aktualizujeme a pridávame nové. Štandardne rozdelenie úrovni je na:
-

Základy
Mierne pokročilý
Pokročilý

Pre tých ktorí sa chcú nechať zaradiť systémom na odporúčaná úroveň je k dispozícii
-

Komplexný test
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Excel – mierne pokročilý

(8 hod.)

Počítačový kurz Excel – mierne pokročilý oboznámi účastníkov s pokročilými princípmi
práce so vzorcami a funkciami, s pokročilým formátovaním a úpravami tabuliek a grafov a
tiež s databázami v Exceli.

Obsahová náplň
PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO
PROSTREDIA
 Úprava panelu s nástrojmi Rýchly
prístup
 Práca s lupou
 Správa hárkov v zošite
 Práca s viacerými oknami (nové okno,
usporiadanie okien, rozdelenie okna)
MOŽNOSŤ KOPÍROVANIA A VOĽBA
PRILEPIŤ ŚPECIÁLNE
 Ako nadefinovať vlastnú postupnosť
 Využitie voľby Prilepiť špeciálne na
vykonanie matematických operácii
(sčítanie, násobenie a pod.)
a transponovanie tabuliek
VZORCE A FUNKCIE
 Relatívne, absolútne a kombinované
odkazovanie v Exceli (fixácia buniek –
F4, $)
 Najčastejšie chyby pri práci so
vzorcami
a ukážky ich riešení
 Kopírovanie vzorcov a možnosti ich
vkladania
 Využitie štandardných funkcií v praxi
(SUM, COUNT, AVERAGE, MIN a MAX)
 Prehľad a príklady využitia najčastejšie
používaných funkcií (ROUND, TODAY,
IF, VLOOKUP)
 Používanie nástroja Rýchla analýza
 Ochrana vzorcov proti prepisu
POKROČILEJŠIE FORMÁTOVANIE A ŠTÝLY
 Kopírovanie formátu buniek
 Efektívne formátovanie pomocou
štýlov
 Vlastný formát buniek

 Podmienené formátovanie
PRÁCA S ROZSIAHLYMI ZÁZNAMAMI
V TABUĹKE
 Pravidlá vytvárania rozsiahlych
tabuliek
 Pravidlá vytvárania tabuliek
(vytváranie, vzorce, rýchle filtre)
 Usporiadanie údajov v tabuľke
(viacúrovňové, použitie vlastných
zoznamov)
 Filtrovanie údajov ( viacúrovňové,
podmienka OR alebo AND)
 Zobrazenie údajov ( ukotvenie priečok,
zoskupenie údajov, vlastné rozdelenie,
rozdelenie okna)
 Vyhľadávanie a nahradenie obsahu v
bunke
GRAFY A DIAGRAMY
 Úpravy vzhľadu vytvoreného grafu
 Práca s 3D grafmi, trendy, dvojosí graf,
 Minigrafy
 Využitie diagramov a ďalších
grafických objektov v Exceli (schémy,
obrázky, kreslené tvary)
TLAČ DOKUMENTU
 Vytvorenie hlavičky a päty dokumentu
 Nastavenie oblasti tlače
 Tlač rozsiahlych tabuliek
STRUČNÝ PREHĽAD A UKÁŽKY ĎALŠÍCH
VYBRANÝCH NÁSTROJOV
 Užitočné nástroje pre prácu s
databázou (text na stĺpce, eliminácia
duplicít)
 Kontingenčné tabuľky
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Požadované vstupné znalosti
Požadované sú dosiahnuté vedomosti na úrovni kurzu Excel – základy (získané
absolvovaním tohto základného kurzu, príp. porovnateľné znalosti získané praxou).

Súvisiace IT kurzy
ŠTANDARDNÉ MODULY MS EXCEL
kurz Excel – základy
kurz Excel pre pokročilých
kurz Excel – tvorba tabuliek, výpočty a funkcie
kurz Excel - prechodové školenie
ANALÝZY A REPORTY FIREMNÝCH DÁT
kurz Excel – tvorba a spracovanie databáz
kurz Excel – funkcie podrobne
kurz Excel – grafické analýzy údajov
kurz Excel – kontingenčné tabuľky
kurz Excel – interaktívne dashboard reporty
kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov
kurz Excel – analýza dát a reporting v Power Pivot - základy
kurz Excel - štatistické analýzy údajov – základy
kurz Excel - štatistické analýzy údajov pre pokročilých
TVORBA MAKIER A PROGRAMOVANIE V EXCELI
kurz Excel – makrá pre užívateľov
kurz Excel - programovanie vo VBA - základy
kurz Excel - programovanie užívateľských formulárov vo VBA
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Excel – interaktívne dashboard reporty (1 deň / 8 vh.)
Kurz oboznámi účastníkov s moderným typom reportov, ktorý na jednej obrazovke
a v prehľadnej forme zobrazuje všetky dôležité informácie o aktuálnej výkonnosti
firmy, o jej obchodných procesoch, o stave projektov, o aktuálnej situácii trhu a
všetkých ďalších dôležitých informáciách, ktoré napomáhajú manažérom k ich
správnym rozhodnutiam.

Obsahová náplň
ÚVOD
 Definícia dashboardu?
 Excel alebo špeciálne aplikácie pre
tvorbu dashboardov?
 Jednoduché pravidlá vytvárania
dashboardov
 Najčastejšie chyby pri vytváraní
NEVYHNUTNÉ TECHNIKY A NÁSTROJE
EXCELU PRE DASHBOARDY
 Podmienené formátovanie s využitím
vzorcov
 Tabuľky a kontingenčné tabuľky
DÁTOVÉ ZDROJE PRE TVORBU
DASHBOARDOV
 Príprava údajov pre rýchlu aktualizáciu
a zmeny
 Vyčistenie údajov – nekonzistentné
údaje, duplicity
 Pokročilé funkcie pre analýzy
(vyhľadávacie, logické, agregačné)

 Overovanie údajov, vytváranie
zoznamov
 Pomenovanie oblastí
GRAFY
 Výber správneho grafu
 Štandardné grafy a ich formátovanie
 Moderné typy grafov, ich tvorba
a využívanie pri interpretácii údajov
(waterfall, cluster-stacted)
 Použitie kriviek
 Grafy s dynamickými menami
INTERAKTÍVNY DASHBOARD
 Rýchle filtre (slicer)
 Ovládacie prvky pre tabuľky a grafy
ZABEZPEČENIE DASHBOARDU
 Ochrana hárku proti prepísaniu
 Ochrana štruktúry zošita
PRAKTICKÉ VYTVORENIE DASHBOARDU

Požadované vstupné znalosti
Požadovaná je praktická znalosť programu MS Excelu.
Predpokladá sa znalosť vytvárania a formátovania grafov, základné pravidlá vytvárania
vnorených funkcií, kontingenčných tabuliek a podmieneného formátovania.
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IT riešenia na mieru pre firmy.
Okrem počítačových školení, ktorými sa venujeme predovšetkým, môžeme našim
klientom ponúknuť aj tvorbu IT riešení na mieru. Ide hlavne o tieto oblasti:


tvorba riešení v programoch Microsoft Office. Sem spadajú hlavne riešenia pre
Microsoft Excel – programovanie nových funkcionalít, tvorba šablón, príprava
údajov na export a import do rôznych formátov a automatizácia opakujúcich sa
procesov.



samostatnou kapitolou v rámci Microsoft Office sú potom Access databázy, ktoré
vieme pripraviť na mieru a mame s tým bohaté 11 ročné skúsenosti. Databázy
vieme nielen pripraviť na mieru podľa Vášho zadania ale samozrejme vieme
garantovať záručný aj pozáručný servis a aktualizácie.



ďalšou oblasťou, ktorej sa venujeme dlhodobo je Microsoft Project, vieme tu byť
nápomocný už od implementácie tohto produktu – či už lokálne alebo serverové
riešenie až po zaškolenie na rôzne úrovne používania tohto programu na
projektové riadenie. Máme za sebou aj niekoľko úspešných projektov na
programovanie nad týmto programom.



momentálne sú najobľúbenejšie webové databázy, Ak potrebujete dáta zdielať
on-line cez webový prehliadač, či už cez desktop alebo na mobilnom zariadení mobilné aplikácie.

Toto je krátky prehľad firiem, ktoré sú z našou prácou v tejto oblasti spokojné a radi
nám poskytnú referencie:
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