
MSP® 
Foundation/ Practitioner/ 

Advanced Practitioner  

MSP - Managing Successful Programmes je všeobecne použiteľný a pružný štandard pre riadenie 
programov založený na globálne najlepšej praxi. Je previazaný z PRINCE2 a dopĺňa ho o "vrchné 
poschodie", teda úroveň riadenia nad projektmi. 
 
 

MSP Foundation  
Kurz trvá 3 dni a slúži na osvojenie a pochopenie štandardu MSP. Na jeho konci máte možnosť absolvovať 
medzinárodnú certifikačnú skúšku MSP Foundation a získať tak s odstupom najpopulárnejší, 
medzinárodne uznávaný certifikát preukazujúci Vaše schopnosti v oblasti vedenia programov. 
 
 

MSP Practitioner a Advanced Practitioner 
Ide o dvojdňové kurzy zamerané na nácvik praktickej aplikácie MSP.  
Skúška Practitioner má podobný formát ako rovnomenná skúška PRINCE2. Skúška Advanced Practitioner 
má formu eseje postavenej na komplexnej prípadovej štúdii. Školenie a skúšku Advanced Practitioner 
odporúčame absolvovať s istým odstupom po kurze Practitioner, počas ktorého si vyskúšate riadenie 
programov podľa MSP vo Vašej praxi. 
 
Oba kurzy sú vedené v slovenčine/ češtine s použitím anglickej odbornej terminológie a školiacich 
materiálov alebo na požiadanie čisto v angličtine. Certifikačné skúšky MSP sú dostupné v angličtine. 
 
 

Lektor: Ing. Štefan Ondek, PMP 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Má viac ako 17-ročné skúsenosti s riadením projektov, programov a portfólií.  
Akreditovaný tréner MSP®, P3O® a PRINCE2®, certifikovaný senior projektový, 
programový a MSP manažér - MSP Registered Advanced Practitioner, P3O® 
Registered Practitioner, PMI® PMP®, IPMA® B, Management of Value - MoV®  
a Managing Benefits® Foundation, TOCICO Certificate of Achievement.  
 
Vedie školenia projektového riadenia, najmä prípravu na certifikáciu MSP, 
P3O, PRINCE2 a PMI PMP/ CAPM. V ČR a SR už pripravil na úspešnú 
certifikáciu cez 1 500 odborníkov na projektové riadenie.  
 
Prednáša a vystupuje na odborných podujatiach zameraných na projektový, 
programový a portfólio manažment. Najvýznamnejšie z nich sú uvedené na 
potifob.sk/akcie. 

http://potifob.sk/podujatia.htm


Záruka kvality: 
Ak dodržíte všetky naše pokyny, aktívne sa zúčastníte na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku 
MSP Foundation/ Practitioner/ Advanced Practitioner nezložíte, môžete kurz absolvovať ešte raz 
bezplatne. Zaplatíte iba poplatok za opakovanú skúšku. 
 

Záruka termínu konania kurzu: 
Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín školenia MSP 
Foundation/ Practitioner/ Advanced Practitioner záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, 
kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov alebo z iných subjektívnych príčin na našej strane. 
 

Záruka najlepšej ceny: 
Ak inde obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku riadne akreditovaného certifikačného kurzu MSP 
realizovaného v Slovenskej republike vedeného porovnateľne skúseným trénerom a s porovnateľnými 
zárukami, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť. 
 

Záruka udržania know-how: 
Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie MSP Foundation/ Practitioner/ Advanced 
Practitioner, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, 
čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZADARMO. 
Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na stránke 
potifob.sk/záruky. 
 

Cena: 
MSP Foundation – 1 190 Eur/ os. + DPH.  
MSP Practitioner – 1 190Eur/ os. + DPH.  
MSP Advanced Practitioner – 1 190 Eur/ os. + DPH.  
Pri súčasnej kúpe kurzov MSP Foundation + Practitioner platí zvýhodnená celková cena 1 990 Eur/ os. + 
DPH. 
 
V cene sú zahrnuté všetky potrebné študijné materiály, oficiálna publikácia AXELOS "Managing Successful 
Programmes" v angličtine, e-mailová podpora od momentu objednania kurzu, príslušné certifikačné skúšky 
(1 pokus na osobu a skúšku), elektronické certifikáty, obedy a občerstvenie počas kurzu. 
 
 
 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší alebo rovno objednať? 
Kontaktujte nás: 
Ing. Monika Ondeková, riaditeľka pre predaj, ondekova@potifob.sk, tel. +421-4524 1000 
POTIFOB, s.r.o., Adyho 43, 900 45, Malinovo, Bratislavský kraj, SR 
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