
Hlavná oblasť Podoblasť Kurz
Finančný limit                

na osobohodinu - 60 min. 

Finančný limit                

na osobohodinu - 45 min. 

Anglický jazyk - všeobecné zameranie 

Nemecký jazyk - všeobecné zameranie 

Iný jazyk - všeobecné zameranie 

Anglický  jazyk - iné odborné zameranie 

Anglický  jazyk - odborné zameranie na opatrovateľstvo

Nemecký  jazyk - iné odborné zameranie  

Nemecký  jazyk - odborné zameranie na 

opatrovateľstvo

Iný jazyk - odborné zameranie  

Výpočtová technika - všeobecné kurzy Počítačové kurzy - všeobecné zameranie 5,66 € 4,25 €

Výpočtová technika - špecializované 

kurzy
Počítačové kurzy - špecilizované zameranie 7,25 € 5,44 €

Výpočtová technika - technika 

administratívy
Počítačové kurzy - technika administratívy 6,82 € 5,12 €

Základné manažérske kompetencie

Základné  podnikateľské  kompetencie

Projektové riadenie

Špecializované manažérske kompetencie

Ľudské zdroje Osobnostný rozvoj 9,45 € 7,09 €

Sociálna oblasť Komunikačné/sociálne zručnosti Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností 7,35 € 5,51 €

Cudzie jazyky

Výpočtová technika

Odporúčané maximálne cenové limity kompetenčných kurzov*

Základy manažmentu

Jazykové kurzy s odborným zameraním

Jazykové kurzy všeobecné 3,26 € 2,45 €

4,94 € 3,71 €

5,78 € 4,34 €

* V prípade, ak má UoZ záujem absolvovať kompetenčný kurz, ktorý z relevantných dôvodov nespĺňa odporúčaný maximálny finančný limit na osobohodinu a poskytovateľ žiada o 

uplatnenie špecifickej trhovej ceny, poskytovateľ kompetenčného kurzu je povinný predložiť k požiadavke na kompetenčný kurz písomné zdôvodnenie (v ktorom jasným a zreteľným 

spôsobom vysvetlí, prečo žiada uplatniť trhovú cenu a z akého dôvodu nie je možné dodržať odporúčané maximálne cenové limity) a cenový prieskum (nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci, 

že cena uvedená v časti B požiadavky predstavuje trhovú cenu). 

Poskytovateľ kompetenčného kurzu cenový prieskum:

- vykoná oslovením minimálne 2 ďalších poskytovateľov kompetenčného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kompetenčný kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, 

poskytovateľ kompetenčného kurzu predloží celú komunikáciu s týmito poskytovateľmi kompetenčného kurzu, ktorých oslovil alebo

- preukáže informáciami z webových stránok minimálne 2 ďalších poskytovateľov kompetenčného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kompetenčný kurz - pre účely zdokladovania takto 

vykonaného prieskumu poskytovateľ kompetenčného kurzu predloží „print screeny“ predmetných webových stránok (môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových 

stránok), ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu kompetenčných kurzov.

Stredný a vyšší manažment 16,18 € 12,14 €

Manažment a ľudské zdroje

1


