
 

PRINCE2  (PRojects IN Controlled Environments)– celosvetovo najrozšírenejšia metóda riadenia projektov pochádzajúca z UK    

Názov kurzu/školenia Cieľová skupina dĺžka trvania  - 
počet hodín, 
dní 

výučba + 
materiály 
v jazyku 

akreditácia + 
certifikačná skúška 

forma certifikačnej skúšky vstupné 
požiadavky pre 
účasť na školení 
a skúške 

miesto konania 
školenia vrátane 
skúšky 

 
PRINCE2 
Foundation/základná 
úroveň 

všetci, ktorí majú do 
činenia s riadením 
projektov 

školenie 3 dni 
+20 hod. 
samoštúdium 

 
SJ, CZJ, AJ, 
NJ 

Examination Institute 
al.aj  Min.školstva SR, 
platnosť certifikátu 
neobmedzene 

75 otázok, 70 bodovaných, 35+ správnych odpovedí je potrebných na 
úspešné zvládnutie skúšky, trvanie 60min. v rodnom jazyku resp. 75 min. 
v inom jazyku,  skúška sa píše na tretí deň školenia 

žiadne SR, ČR, HU, AT 

 
PRINCE2 
Practitioner/pokročilá 
úroveň 

osoby aktívne 
využívajúce danú 
metódu resp. 
chystajúce sa využívať ju 
 

školenie 2 dni 
+20 hod. 
samoštúdium 

Výučba v: 
SJ, CZJ, AJ, 
NJ 
 
Materiály : 
v AJ 

 
Examination Institute, 
platnosť certifikátu 5 
rokov 

8 testových otázok,  prípadová štúdia - príklad jednoduchého projektu, 
max. 80 bodov, 44+ bodov - úspešné zvládnutie skúšky, trvanie 190 min., 
povolené používať "PRINCE2 manuál" vrátane vpísaných poznámok + 
slovník, skúška sa píše na piaty deň školenia 

Absolvovanie 
školenia  a skúšky 
PRINCE2 
Foundation 

SR, ČR, HU, AT 

PRINCE2 
Foundation+Practitioner 

 školenie 5 dní 
+30 hod. 
samoštúdium 

 
SJ, CZJ, AJ, 
NJ 

 
Examination Institute 

  SR, ČR, HU, AT 

 
Úvod do PRINCE2 

  
1.poldeň 
školenia 
PRINCE2 
Foundation 
bez prípravy 

 
SJ, CZJ, AJ, 
NJ 

 
bez certifikačnej skúšky 

  SR, ČR, HU, AT 

PRINCE2 recertifikácia  školenie 2 dni 
+20hod. 
samoštúdium 

SJ, CZJ, AJ, 
NJ 

Examination Institute, 
platnost certifikátu 5 
rokov  

 
 

 

 

SR, CR, HU, AT 

 

Poznámky: Examination Institute - akreditačná a certifikačná autorita 

Aktuálne termíny kurzov nájdete na http://potifob.sk/kalendar 

Aktuálne ceny kurzov nájdete na http://potifob.sk/kurzy 
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PMI (Project Management Institute)– druhý z dvojice gobálne najvýznamnejších štandardov projektového riadenia pochádzajúci z USA 
 

Názov kurzu/školenia Cieľová skupina dĺžka trvania 
/počet 
hodín, dní/ 

výučba + 
materiály 
v jazyku 

certifikačná skúška forma certifikačnej skúšky vstupné požiadavky pre účasť na školení a skúške miesto konania 
školenia bez 
skúšky 

Príprava na certifikáciu 
PMI PMP/CAPM - 1.časť                                                                          

všetci, ktorí majú 
do činenia 
s riadením 
projektov 

 
 
školenie 2 
dni 

 
 
SJ, CZJ, AJ 

 
 
CAPM - platnosť 
certifikátu 5 rokov al. 
PMP - platnosť 
certifikátu 3 roky 

 
 
 
 
 
CAPM - 150 otázok,  
3 hodiny skúška 
- výber z viacerých možností 
 
 
 
PMP - 200 otázok,  
4 hodiny skúška 
- výber z viacerých možností 
 
 
 

 
 
"CAPM" - plynulé  ovládanie Aj, SŠ 
s maturitou, 1500 hod. práce na projektoch  
alebo  
23 hodín školení projektového riadenia 
 
"PMP" - plynulé  ovládanie Aj, SŠ vzdelanie s maturitou,  
5 rokov  skúseností s riadením projektov  
a 35 hodín školení projektového riadenia  
alebo  
ak máte VŠ bakalársky titul – 3 roky skúseností v riadení 
projektov  
a  35 hodín školení projektového riadenia 

 
 
SR, ČR,  skúšku 
je možné 
absolvovať 
v ktoromkoľvek 
Prometric centre 

 
Príprava na certifikáciu 
PMI PMP/CAPM - 2.časť                                                                        

všetci, čo vedú a 
riadia projektové 
tímy 

 
 
školenie 1 
deň 

 
 
SJ, CZJ, AJ 

 
CAPM - platnosť 
certifikátu 5 rokov al. 
PMP - platnosť 
certifikátu 3 roky 

 
 
SR, ČR, skúšku je 
možné 
absolvovať 
v ktoromkoľvek 
Prometric centre 

Príprava na certifikáciu 
PMI PMP/CAPM – 1.+ 
2.časť 

  
  
školenie 3 
dni 

 
 
SJ, CZJ, AJ 

 
 
CAPM - platnosť 
certifikátu 5 rokov al. 
PMP - platnosť 
certifikátu 3 roky 

SR, ČR, skúšku je 
možné 
absolvovať 
v ktoromkoľvek 
Prometric centre 

 
 Úvod do PMI 

  
1.poldeň 
školenia 
PMI bez 
prípravy 

 
SJ, CZJ, AJ, 
NJ 

 
bez certifikačnej 
skúšky 

  SR, ČR 

 

Poznámky: PMI - Project Management Institute, CAPM - Certified Associate In Project Management, PMP - Project Management Professional 

Aktuálne termíny kurzov nájdete na http://potifob.sk/kalendar 

Aktuálne ceny kurzov nájdete na http://potifob.sk/kurzy 
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IPMA (International Project Management Association) 

Názov kurzu/školenia Cieľová skupina dĺžka trvania  
/počet hodín, 
dní/ 

výučba + 
materiály v 
jazyku 

akreditácia forma certifikačnej skúšky vstupné požiadavky pre účasť na 
školení a skúške 

miesto konania 
školenia bez skúšky 

Príprava na certifikáciu 
IPMA  A-D 

„D“ - členovia 
riadiaceho tímu 
projektu 
„C“ - projektoví 
manažéri 
"B" - senior projektoví 
manažéri 
„A“  projektový 
riaditeľ 

3 dni CZJ  
akreditácia SPŘ, 
platnosť 
certifikátu 5 
rokov 

"D" - písomná skúška 
"C" - písomná skúška, 
certifikačný workshop, 
pohovor s komisiou 
"B" - písomná skúška, 
certifikačný workshop, 
pohovor s komisiou, 
správa o projekte 
"A" - písomná skúška, 
certifikačný workshop, 
pohovor s komisiou, 
správa o portfóliu, 
programe a projektoch 
 

"D" - vedomosti z riadenia 
projektov vo všetkých oblastiach, 
prax výhodou 
"C" - 3r. skúseností s riadením 
menej komplexných projektov, 
"B" - 5r.  skúseností s riadením 
projektov, z toho 3 roky riadenie 
komplexných projektov 
"A" - 5r. skúseností s riadením 
portfólia, programov a/ alebo 
súboru projektov, 
 z toho 3 roky vedúcia pozícia 
v riadení projektov a programov 
 

SR, ČR, skúšku je 
možné absolvovať 
prostredníctvom 
SIPR pri SPPR alebo 
SPŘ 

 

Poznámky: SIPR - Slovenský inštitút projektového riadenia, SPPR - Spoločnosť pre projektové riadenie, SPŘ – Společnost pro projektové řízení, IPMA "D" - Certified Project 
Management Associate, IPMA "C" - Certified Project Manager, IPMA "B" - Certified Senior Project Manager, IPMA "A" - Certiefied Project Director 

Aktuálne termíny kurzov nájdete na http://potifob.sk/kalendar 

Aktuálne ceny kurzov nájdete na http://potifob.sk/kurzy 
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