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PRINCE2®  (PRojects IN Controlled Environments) – celosvetovo najrozšírenejšia metóda riadenia projektov pochádzajúca z Veľkej Británie 

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 a skúšky 

PRINCE2 Foundation/ 
základná úroveň 

všetci, ktorí majú čo do 
činenia s riadením 
projektov podľa metodiky 
PRINCE2 

školenie 3 dni 
+ 10-20 h 
samoštúdium 
pred kurzom 

SJ, CZJ, AJ AXELOS®/ 
PEOPLECERT, 
platnosť certifikátu 
neobmedzene 

PRINCE2 6. edícia: 60 otázok, pre zloženie skúšky je 
nutné získať 33+ bodov.  
Trvanie 75 min – skúšky PRINCE2 6. edície sú 
dostupné iba v AJ. 

 
PRINCE2 5. edícia: 75 otázok, 70 z nich bodovaných,  
pre zloženie skúšky je nutné získať 35+ bodov. 
Trvanie 60 min v rodnom jazyku resp. 75 min v 
cudzom jazyku. 

žiadne, ale odporúča sa predkurzová 
príprava 

verejné kurzy SR, ČR, 
vnútrofiremné kurzy 
kdekoľvek. Skúška na 
konci kurzu/ online 

PRINCE2 Practitioner/ 
pokročilá úroveň 

osoby aktívne 
využívajúce metodiku 
PRINCE2 resp. 
chystajúce sa využívať ju 
 

školenie 2 dni 
+ 10-20 hod. 
samoštúdium 
pred kurzom 

výučba v: 
SJ, CZJ, AJ 
 
Naše školiace 
materiály: CZJ, 
SJ, AJ 
 
Cvičné testy 
PRINCE2 6. 
edície: AJ  
5. edície: CZJ 
 
PRINCE2 manuál: 
AJ 

AXELOS®/ 
PEOPLECERT, 
platnosť certifikátu 
3 roky (6. edícia), 5 
rokov (5. edícia) 

PRINCE2 6. edícia: prípadová štúdia – jednoduchý 

projekt, k nej 68 otázok. Pre zloženie skúšky je nutné 
získať 38+ bodov. Je povolené používať „PRINCE2 
manuál“ vrátane vpísaných poznámok + slovník. 
Trvanie 188 min – skúšky PRINCE2 6. edície sú 
dostupné iba v AJ. 

 
PRINCE2 5. edícia: prípadová štúdia – jednoduchý 

projekt, k nej 8 okruhov otázok, každý s 10 otázkami. 
Pre zloženie skúšky je nutné získať 44+ bodov. 
Trvanie 150 min v rodnom jazyku resp. 188 min 
v cudzom jazyku (CZJ sa považuje za cudzí jazyk). 

pre kurz: 

• znalosť PRINCE2 na úrovni 
zodpovedajúcej PRINCE2 Foundation 

• odporúčajú sa skúsenosti s riadením 
projektov a predkurzová príprava 

 
pre skúšku: 

• zloženie skúšky PRINCE2 Foundation 
alebo 

• platný certifikát PMI PMP/ CAPM alebo 
IPMA A/B/C/D 

verejné kurzy SR, ČR, 
vnútrofiremné kurzy 
kdekoľvek. Skúška na 
konci kurzu/ online 

PRINCE2 Foundation + 
Practitioner 

viď vyššie školenie 5 dní 
+ 20-40 h 
samoštúdium 

SJ, CZJ, AJ viď vyššie viď vyššie viď vyššie viď vyššie 

Úvod do PRINCE2 záujemcovia o stručný 
úvod do riadenia 
projektov podľa PRINCE2 

prvý poldeň 
školenia 
PRINCE2 
Foundation  

SJ, CZJ, AJ bez certifikačnej 
skúšky 

bez skúšky žiadne bez skúšky 

 

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

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

http://www.potifob.sk/PRINCE2_Foundation.htm
http://www.potifob.sk/PRINCE2_Practitioner.htm
http://www.potifob.sk/PRINCE2_Foundation_Practitioner.htm
http://www.potifob.sk/PRINCE2_Foundation_Practitioner.htm
http://www.potifob.sk/PRINCE2_Foundation_Practitioner.htm
http://www.potifob.sk/uvod_PRINCE2.htm
http://potifob.sk/kalendar
http://potifob.sk/kurzy
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Agile Scrum – školenie agilných rámcov s dôrazom na Scrum a príprava na certifikáciu EXIN 

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 
a skúšky 

Agile Scrum Foundation všetci, ktorí chcú ovládať 
základy agilných 
spôsobov práce  
s dôrazom na Scrum 

školenie 2 dni + 
10-20 h 
samoštúdium 
pred kurzom 

výučba: 
SJ, CZJ, AJ 
 
materiály: 
CZJ, AJ 

EXIN, platnosť 
certifikátu 
neobmedzene 

75 minút, 40 otázok – výber  
z viacerých možností 
Na zloženie skúšky je nutné  
získať aspoň 26 bodov. 

žiadne verejné kurzy SR, ČR, 
vnútrofiremné kurzy 
kdekoľvek.  
 
skúška na konci kurzu/ 
online 

Agile Scrum Master + 
Product Owner + PMI-ACP 

pre tých, ktorí už pracujú 
alebo majú záujem 
pracovať v roli Agile 
Scrum Mastra alebo Agile 
Scrum Product Ownera 

2 dni + 
samoštúdium  
po školenie 

výučba: 
SJ, CZJ, AJ 
 
materiály: 
CZJ, AJ 

EXIN, platnosť 
certifikátu 
neobmedzene 

120 minút, 40 otázok – výber 
z viacerých možností 
Na zloženie skúšky je nutné 
získať aspoň 26 bodov.  
 
Skúšky Agile Scrum Product 
Owner sú dostupné iba v AJ. 

Pre kurz:  
predchádzajúca znalosť agilných rámcov 
na úrovni Agile Scrum Foundation 
 
Pre skúšku: 
absolvovanie kurzu Agile Scrum Master 
+ Product Owner 

verejné kurzy SR, ČR, 
vnútrofiremné kurzy 
kdekoľvek.  
 
skúška s odstupom  
po kurze online 

Úvod do Agile Scrum záujemcovia o stručný 
úvod do agilného 
riadenia projektov 

prvý poldeň 
školenia Agile 
Scrum Foundation 

SJ, CZJ, AJ bez certifikačnej 
skúšky 

bez skúšky žiadne bez skúšky 

 

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

 

 

PMI-ACP® – príprava na agilnú certifikáciu PMI 

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 
a skúšky 

Príprava na certifikáciu 
PMI-ACP 

všetci, ktorí majú 
záujem sa pripraviť  
na agilnú certifikáciu  
PMI-ACP 

školenie 3 dni + 
samoštúdium  
po školení 

výučba: 
SJ, CZJ, AJ 
 
materiály: AJ 

platnosť certifikátu 
3 roky 

3 hodiny, 120 otázok – 
výber  
z viacerých možností 

Pre kurz: predchádzajúca znalosť základných 
agilných rámcov 
 
Pre skúšku: 

• 2.000 h všeobecných skúseností  
s prácou v tímoch na projektoch (nemusia 
preukazovať držitelia platných certifikátov 

• 1.500 h práce v agilných projektových 
tímoch alebo  
s agilnými metodikami (dodatočne k 2.000 
h všeobecných projektových skúseností) 

• 21 kontaktných hodín školenia agilných 
praktík 

vnútrofiremné kurzy 
kdekoľvek 
 
v ktoromkoľvek 
Prometric centre/ 
online 
 

http://www.potifob.sk/ipma.htm
http://potifob.sk/kalendar
http://potifob.sk/kurzy


3 

 

 

PMI® (Project Management Institute®) PMBOK Guide – druhý z dvojice globálne 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 a 
skúšky 

Príprava na 
certifikáciu PMI 
PMP®/ CAPM®  
– 1.časť                                                                          

všetci, ktorí majú do 
činenia 
s riadením 
projektov podľa 
štandardu PMI PMBOK 
Guide  

školenie 2 dni + 
samoštúdium  
po školení 

výučba: 
SJ, CZJ, AJ 
 
materiály: 
AJ 

 
skúška PMI CAPM:  
platnosť certifikátu 5 
rokov   
 
skúška PMI PMP: 
platnosť certifikátu 3 
roky 
 

 

CAPM 150 otázok,  
3 hodiny skúška 
– výber z viacerých možností 
 
PMP 180 otázok,  
3h a 50 minút skúška 
–  výber z viacerých 
možností, viac odpovedí, 
zhoda, hotspot a obmedzené 
vyplnenie prázdneho miesta 
 
 
 

pre kurz: odporúčajú sa skúsenosti  
s riadením projektov 
 
pre skúšku CAPM: 

• plynulé ovládanie AJ 

• 23 hodín školení projektového riadenia 
alebo SŠ s maturitou + 1500 h práce na 
projektoch  
 

pre skúšku PMP:  

• plynulé  ovládanie AJ 

• 35 hodín školení projektového riadenia  

• SŠ vzdelanie s maturitou, + 5 rokov  
skúseností s riadením projektov alebo 

• VŠ bakalársky titul + 3 roky skúseností  
v riadení projektov  

verejné kurzy SR, ČR, 
vnútrofiremné kurzy 
kdekoľvek 
 
skúška CAPM: 
v ktoromkoľvek Prometric 
centre/ online 
 
skúška PMP: 
v ktoromkoľvek Prometric 
centre/ online 

Príprava na 
certifikáciu PMI PMP/ 
CAPM – 2.časť                                                                        

všetci, ktorí vedú a 
riadia projektové tímy 

školenie 1 deň + 
samoštúdium  
po školení 

výučba: 
SJ, CZJ, AJ 
 
materiály: 
AJ 

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

viď vyššie školenie 3 dni + 
samoštúdium  
po školení 

výučba: 
SJ, CZJ, AJ 
 
materiály: 
AJ 

Úvod do PMI záujemcovia o stručný 
úvod do riadenia 
projektov podľa PMI 
PMBOK Guide 

prvý poldeň školenia 
PMI PMP/ CAPM 
 – 1.časť 

výučba: 
SJ, CZJ, AJ 
 
materiály: 
AJ 

bez certifikačnej 
skúšky 

bez skúšky žiadne bez skúšky 

 

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

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

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

 

  

http://www.potifob.sk/PMI.htm
http://www.potifob.sk/PMI.htm
http://www.potifob.sk/PMI.htm
http://www.potifob.sk/PMI.htm
http://www.potifob.sk/PMP_CAPM.htm
http://www.potifob.sk/PMP_CAPM.htm
http://www.potifob.sk/PMP_CAPM.htm
http://www.potifob.sk/PMP_CAPM.htm
http://www.potifob.sk/PMP_CAPM.htm
http://www.potifob.sk/PMP_CAPM.htm
http://www.potifob.sk/PMP_CAPM.htm
http://www.potifob.sk/PMP_CAPM.htm
http://www.potifob.sk/uvod_PMI
http://potifob.sk/kalendar
http://potifob.sk/kurzy
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IPMA® (International Project Management Association) – tretia najpopulárnejšia certifikácia riadenia projektov 

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 
a skúšky 

Príprava na certifikáciu 
IPMA  A-D 

D: členovia riadiaceho 
tímu projektu 
C: projektoví manažéri 
B: senior projektoví 
manažéri 
A: projektoví riaditelia 

3 dni + 
samoštúdium  
po školení 

CZJ  
certifikáciu 
vykonáva SIPR pri 
SPPR 
 
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 definovaných ICB, 
prax výhodou 
C: D+ 3 roky skúseností s riadením 
menej komplexných projektov 
B: D+ 5 rokov  skúseností s riadením 
projektov, z toho 3 roky v riadení 
komplexných projektov 
A: D+ 5 rokov skúseností s riadením 
portfólia, programov a/ alebo súboru 
projektov, z toho 3 roky vedúca pozícia 
v riadení projektov a programov 
 

kurzy iba 
vnútrofiremné – 
kdekoľvek 
 
skúšku je možné 
absolvovať u SIPR pri 
SPPR  

 

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

Poznámky: SIPR – Slovenský inštitút projektového riadenia, SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie, IPMA  D – Certified Project Management Associate, IPMA C – Certified 

Project Manager, IPMA B – Certified Senior Project Manager, IPMA A – Certified Project Director 

 

http://www.potifob.sk/ipma.htm
http://www.potifob.sk/ipma.htm
http://potifob.sk/kurzy

