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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

LO1

2.1 Administratívne postupy

LO2
LO3

2.1 Administratívne postupy
2.1 Administratívne postupy

KAPITOLA (UNIT)
2.1.1 Spracovanie pošty
2.1.1 Spracovanie pošty
2.1.1 Spracovanie pošty
2.1.2 Zabezpečovanie zásob kancelárskych
potrieb

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

1OP

1HM

Vie opísať postup akým organizácia spracováva prichádzajúcu a
odchádzajúcu poštu.

2

1OP

1HM

1OP

1HM

Vie správne vyzbierať, triediť a odoslať odchádzajúcu poštu.

1OP

2HS

Vie vysvetliť a opísať postupy kontroly skladu kancelárskych potrieb
2
a zabezpečiť, aby kancelária fungovala bez problémov.

1OP

2HS

S využitím konkrétnych postupov a nástrojov dokáže udržiavať
množstvo zásob potrebných pre bezproblémové fungovanie
kancelárie.

Vie správne triediť prichádzajúcu poštu.

2
2

LO4

2.1 Administratívne postupy

LO5

2.1 Administratívne postupy

LO6

2.2 Kancelárska technika a
vybavenie

2.2.1 Používanie kancelárskeho vybavenia
na vykonávanie jednoduchých úloh vrátane 2OET
jednoduchého riešenia problémov

3OE

LO7

2.3 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

2.3.1 Jasná a efektívna obchodná
komunikácia

3COMM

4BC

LO8

2.3 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

2.3.2 Efektívna telefonická komunikácia

3COMM

5TC

LO9

2.3 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

2.3.3 Porozumenie sociálnym zručnostiam

3COMM

5SS

Dokáže porozumieť kódexu správania organizácie vo vzťahu k
spoločenskému, ekonomickému a kulturálnemu kontextu.

2

LO10

2.3 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

2.3.4 Vybavenie si a aplikovanie kľúčových
3COMM
princípov dobrých vzťahov jasným a
efektívnym spôsobom

6RL

Vie si vybaviť hlavné zásady bezpečnosti a ochrany citlivých a
dôverných informácií a údajov na pracovisku a uplatňovať tieto
zásady jasným a efektívnym spôsobom.

2

2.1.2 Zabezpečovanie zásob kancelárskych
potrieb

Vie identifikovať ako použiť kancelárske vybavenie a služby pre
splnenie rôznych úloh a požiadaviek a používať toto zariadenie a
riešiť jednoduché problémy v súlade s predpismi bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci.
Vie si vybaviť hlavné zásady efektívnej verbálnej i neverbálnej
komunikácie a preukázať spôsobilosť pri uplatňovaní týchto zásad
jasným a efektívnym spôsobom. Dokáže realizovať PR aktivity
zamerané na zlepšenie vzťahov na pracovisku, napríklad
blahoželania k narodeninám, meninám a ďalším špeciálnym
príležitostiam.
Vie si vybaviť hlavné zásady efektívnej telefonickej komunikácie a
preukázať spôsobilosť pri uplatňovaní týchto zásad jasným a
efektívnym spôsobom. Dokáže realizovať PR aktivity zamerané na
zlepšenie vzťahov na pracovisku, napríklad blahoželania k
narodeninám, meninám a ďalším špeciálnym príležitostiam.

2

2

2

2
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

KAPITOLA (UNIT)

2.3 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

2.3.4 Vybavenie si a aplikovanie kľúčových
princípov dobrých vzťahov jasným a
3COMM
efektívnym spôsobom

LO12

2.3 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

2.3.4 Vybavenie si a aplikovanie kľúčových
princípov dobrých vzťahov jasným a
3COMM
efektívnym spôsobom

LO13

2.4 Písomná komunikácia

LO14

2.4 Písomná komunikácia

LO15

2.4 Písomná komunikácia

LO16

LO11

2.4.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe rozličných
obchodných dokumentov
2.4.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe rozličných
obchodných dokumentov
2.4.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe rozličných
obchodných dokumentov

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

6RL

Vie si vybaviť hlavné zásady dobrých vzťahov so zákazníkmi a
ostatnými externými záujmovými skupinami a preukázať
spôsobilosť pri uplatňovaní týchto zásad jasným a efektívnym
spôsobom. Dokáže realizovať PR aktivity zamerané na zlepšenie
vzťahov na pracovisku, napríklad blahoželania k narodeninám,
meninám a ďalším špeciálnym príležitostiam.

2

6RL

Vie si vybaviť hlavné zásady dobrých pracovných vzťahov v rámci
organizácie a preukázať spôsobilosť pri uplatňovaní týchto zásad
jasným a efektívnym spôsobom. Dokáže realizovať PR aktivity
zamerané na zlepšenie vzťahov na pracovisku, napríklad
blahoželania k narodeninám, meninám a ďalším špeciálnym
príležitostiam.
Vie si vybaviť hlavné princípy efektívnych foriem písomnej
komunikácie a preukazuje schopnosť ich aplikovať jasným a
efektívnym spôsobom.

2

4WRC

7WC

2

4WRC

7WC

Vie vytvárať rozličné bežné obchodné dokumenty (založené na
preddefinovanej šablóne).

2

4WRC

7WC

Dokáže písomne komunikovať na úrovni vhodnej v podnikateľskom
prostredí (používa obchodné termíny, vyhýba sa hovorovému
jazyku atď.).

2

2.5 Archivácia dokumentácie 2.5.1 Použitie archivačných zručností pre
a databázy
udržiavanie zavedeného systému

5FIL

8FS

Dokáže udržiavať zavedené manuálne alebo elektronické archivačné
2
systémy.

LO17

2.5 Archivácia dokumentácie 2.5.2 Schopnosť porozumieť bežným
a databázy
obchodným dokumentom

5FIL

9BD

Dokáže pripraviť, interpretovať a skontrolovať údaje bežných
obchodných dokumentov.

2

LO18

2.5 Archivácia dokumentácie 2.5.3 Použitie základných databázových
a databázy
zručností pre zadávanie údajov do databáz

5FIL

9BD

Dokáže vkladať správne a relevantné údaje do existujúcich
databázových systémov (elektronických alebo manuálnych).

2

LO19

2.6 Účtovníctvo a financie

2.6.1 Vykonávanie jednoduchých
účtovných/ finančných transakcií

6ACC

28MBTP

Dokáže realizovať obchodné transakcie a rozličné spôsoby platby.

2

LO20

2.6 Účtovníctvo a financie

2.6.1 Vykonávanie jednoduchých
účtovných/ finančných transakcií

6ACC

28MBTP

Dokáže uhrádzať platby dodávateľom a inkasovať platby od
zákazníkov v súlade s organizačnými postupmi.

2
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

2.7.1 Odporúčania pri pracovných cestách,
zabezpečení ubytovania a príprava
príslušnej dokumentácie

7EVENT

11BTA

Dokáže navrhnúť zabezpečenie cestovania a ubytovania v súlade
so stanoveným termínom, rozpočtom a organizačnými postupmi.

2

2.7.1 Odporúčania pri pracovných cestách,
zabezpečení ubytovania a príprava
príslušnej dokumentácie

7EVENT

11BTA

Dokáže pripraviť a usporiadať cestovnú dokumentáciu v primeranej
lehote za účelom splnenia potrieb cestovateľa a právnych
2
požiadaviek (napr. podmienky udelenia víz).

LO23

2.7 Pracovné cesty, systémy
2.7.1 Odporúčania pri pracovných cestách,
plánovania času, organizácia
zabezpečení ubytovania a príprava
pracovných stretnutí a
príslušnej dokumentácie
firemných akcií

7EVENT

11BTA

Dokáže vyjadriť dôležitosť kontroly cestovných plánov
bezprostredne pred uskutočnením cesty a vykonávať túto kontrolu
jasným a efektívnym spôsobom.

LO24

2.7 Pracovné cesty, systémy
2.7.2 Príprava bežného pracovného
plánovania času, organizácia
stretnutia alebo porady (vrátane
pracovných stretnutí a
dokumentácie)
firemných akcií

7EVENT

12OM

Dokáže pripraviť bežné pracovné stretnutie vypracovaním
jednoduchého kontrolného zoznamu po dohovore s človekom, ktorý 2
bude stretnutie viesť, a pripraviť potrebnú dokumentáciu.

LO25

2.7 Pracovné cesty, systémy
2.7.2 Príprava bežného pracovného
plánovania času, organizácia
stretnutia alebo porady (vrátane
pracovných stretnutí a
dokumentácie)
firemných akcií

7EVENT

12OM

Dokáže vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu po bežnom
pracovnom stretnutí, vysvetliť organizačné zabezpečenie a podporu 2
poskytovanú pri stretnutiach.

LO26

2.7 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 2.7.3 Použitie systémov plánovania času
pracovných stretnutí a
pre bežné podnikateľské účely
firemných akcií

7EVENT

13DS

Dokáže spravovať elektronický diár pre bežné podnikateľské účely a
2
plniť tak potreby pracovných skupín a zákazníkov.

LO27

2.7 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 2.7.3 Použitie systémov plánovania času
pracovných stretnutí a
pre bežné podnikateľské účely
firemných akcií

7EVENT

13DS

Dokáže porovnávať papierové a elektronické plánovacie systémy a
2
o zisteniach informovať vedúceho.

LO28

2.7 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 2.7.3 Použitie systémov plánovania času
pracovných stretnutí a
pre bežné podnikateľské účely
firemných akcií

7EVENT

13DS

Používa plánovacie systémy pre spracovanie žiadostí od ostatných
na nové alebo zmenené záznamy za účelom poskytnutia efektívnej 2
podpory pri podnikaní.

LO29

2.7 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 2.7.3 Použitie systémov plánovania času
pracovných stretnutí a
pre bežné podnikateľské účely
firemných akcií

7EVENT

13DS

Dokáže vkladať správne denníkové záznamy a udržiavať systém
aktuálny.

LO21

LO22

Pracovná oblasť (WA)
2.7 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutí a
firemných akcií
2.7 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutí a
firemných akcií

2

2
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

LO30

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

2.8 Návštevy/ Starostlivosť o 2.8.1 Schopnosť profesionálne jednať s
zákazníka
návštevníkmi a zákazníkmi

8VISIT

15VIS

Vie profesionálnym spôsobom uviesť návštevníkov a zákazníkov a
zistiť dôvod ich návštevy, a postarať sa o návštevníkov tak, aby sa 2
cítili počas čakania príjemne.

LO31

2.8 Návštevy/ Starostlivosť o 2.8.1 Schopnosť profesionálne jednať s
zákazníka
návštevníkmi a zákazníkmi

8VISIT

15VIS

Pri jednaní s návštevníkmi a zákazníkmi využíva vhodnú reč tela a
spôsob reči.

2

LO32

2.8 Návštevy/ Starostlivosť o 2.8.1 Schopnosť profesionálne jednať s
zákazníka
návštevníkmi a zákazníkmi

8VISIT

15VIS

Rozumie základným princípom starostlivosti o zákazníka a dokáže
ich efektívne aplikovať, vrátane schopnosti riešiť bežné problémy
použitím jednoduchých pravidiel k spokojnosti návštevníkov a
zákazníkov.

2

LO33

2.9 ICT zručnosti

2.9.1 Používanie textového editora pri
vytváraní jednoduchých bežných
dokumentov

9ICT

14WP

Dokáže bezpečne používať textový editor pri tvorbe jednoduchých
dokumentov, ktoré zodpovedajú požiadavkám kancelárie.

2

LO34

2.9 ICT zručnosti

2.9.2 Používanie tabuľkového editora pri
vytváraní jednoduchých bežných tabuliek

9ICT

15SP

Dokáže bezpečne používať tabuľkový editor na vkladanie a triedenie
numerických a iných údajov. Dokáže vybrať a použiť vhodné vzorce
a nástroje dátovej analýzy pre plnenie bežných požiadaviek
2
kancelárie. Používa nástroje a techniky na prezentáciu,
formátovanie a publikovanie informácií.

LO35

2.9 ICT zručnosti

2.9.3 Používanie softvéru na tvorbu
prezentácií pri vytváraní jednoduchých
bežných prezentácií

9ICT

16PR

Dokáže bezpečne používať softvér na tvorbu prezentácií pri
vytváraní jednoduchých elektronických prezentácií ktoré spĺňajú
požiadavky kancelárie a zhodnocujú výsledky.

LO36

2.9 ICT zručnosti

2.9.4 Používanie internetu na jednoduché
úlohy

9ICT

17IN

Dokáže sa bezpečne pripojiť k internetovým stránkam, používať
internetový prehliadač a vyhľadávacie nástroje vrátane identifikácie
2
relevantných stránok určených pre podnikanie, a komunikovať online v súlade s požiadavkami kancelárie.

LO37

2.9 ICT zručnosti

2.9.5 Používanie emailu na jednoduché
úlohy

9ICT

18EM

Dokáže používať softvérové nástroje a techniky elektronickej pošty
pri tvorbe a posielaní správ, efektívne a bezpečne spravovať
prichádzajúce správy v súlade s požiadavkami kancelárie.

2

LO38

3.1 Kancelárska technika a
vybavenie

3.1.1 Používanie kancelárskeho vybavenia
vrátane riešenia bežných problémov

2OET

3OE

Dokáže používať bežné kancelárske vybavenie ako kopírky,
tlačiarne a faxy podľa organizačných postupov s cieľom
vykonávania špecifických a zložitejších úloh a navrhovať zlepšenia
postupov.

3

2
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

LO39

3.1 Kancelárska technika a
vybavenie

3.1.1 Používanie kancelárskeho vybavenia
vrátane riešenia bežných problémov

2OET

3OE

Dokáže jednoduchého riešenia problémov s vybavením s použitím
nástrojov ako kontrolný zoznam a v prípade potreby požiadaním
kolegov o pomoc.

3

LO40

3.1 Kancelárska technika a
vybavenie

3.1.1 Používanie kancelárskeho vybavenia
vrátane riešenia bežných problémov

2OET

3OE

Vie vysvetliť, ako zistiť potrebu opráv zariadenia a vybavenia
kancelárie, dokáže opísať postupy riešenia opráv a vysvetliť typy
3
problémov, ktoré môžu v súlade s používaním zariadenia vzniknúť a
ako ich riešiť.

LO41

3.2 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3.2.1 Použitie vhodných obchodnokomunikačných zručností v styku so
špecifickým publikom s cieľom dosiahnuť
želaný výsledok

3COMM

5TC

Dokáže vysvetliť výhody efektívnej komunikácie na pracovisku a
preukázať schopnosť výberu najvhodnejších metód komunikácie vo
vzťahu k adresátovi a zamýšľaným výsledkom.

3

LO42

3.2 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3.2.1 Použitie vhodných obchodnokomunikačných zručností v styku so
špecifickým publikom s cieľom dosiahnuť
želaný výsledok

3COMM

5TC

Dokáže vysvetliť rôzne štýly jazyka a situácie kedy môžu byť v
písomnej komunikácii použité vo vzťahu k rozličným adresátom.
Preukazuje správne použitie gramatiky, interpunkcie a pravopisu.

3

LO43

3.2 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3.2.1 Použitie vhodných obchodnokomunikačných zručností v styku so
špecifickým publikom s cieľom dosiahnuť
želaný výsledok

3COMM

5TC

Dokáže efektívne ústne komunikovať s použitím odsúhlasených
princípov zahŕňajúcich použitie reči tela a tónu hlasu, navrhovať
zlepšenia týchto princípov pre prezentovanie informácií a
myšlienok.

3

LO44

3.2 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3.2.2 Efektívne použitie techník telefonickej
komunikácie v súlade s pravidlami a
3COMM
predpismi organizácie týkajúcimi sa
telefonovania

5TC

Dokáže vysvetliť a preukázať používanie zručností efektívnej
telefonickej komunikácie podľa organizačných postupov, dohliadať
na používanie týchto zručností a navrhovať zmeny s cieľom
zlepšenia skúseností zákazníkov.

3

LO45

3.2 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3.2.2 Preukazovanie sociálnych zručností

5TC

Vie vysvetliť štandard správania sa organizácie v spoločenskom,
ekonomickom aj kulturálnom kontexte.

3

3COMM
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

LO46

3.2 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3.2.3 Budovanie a zlepšovanie pracovných
vzťahov

3COMM

5TC

Dokáže budovať pozitívne pracovné vzťahy so zákazníkmi,
dodávateľmi a inými záujmovými skupinami s použitím kľúčových
zásad dobrých pracovných vzťahov odsúhlasených v rámci
organizácie.

3

LO47

3.2 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3.2.3 Budovanie a zlepšovanie pracovných
vzťahov

3COMM

5TC

Dokáže analyzovať a vyhodnocovať spätnú väzbu od zákazníkov,
dodávateľov a iných záujmových skupín.

3

LO48

3.2 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3.2.3 Budovanie a zlepšovanie pracovných
vzťahov

3COMM

5TC

Analyzuje kľúčové zásady dobrých pracovných vzťahov
odsúhlasených v rámci organizácie a dokáže navrhovať
odporúčania, ktoré by zlepšili interakciu medzi organizáciou a
vonkajším prostredím.

3

LO49

3.3 Písomná komunikácia

3.3.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe zložitejších
dokumentov na základe špecifických
požiadaviek

4WRC

7WC

Vie popísať dôležitosť dodržiavania diskrétnosti a identifikovať
relevantné zdroje informácií, ktoré možno použiť pri príprave
písomnej alebo elektronickej komunikácie, používa efektívne
spôsoby kontroly správnosti informácií v písomnej komunikácii.

3

LO50

3.3 Písomná komunikácia

3.3.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe zložitejších
dokumentov na základe špecifických
požiadaviek

4WRC

7WC

Dokáže identifikovať a určiť poradie dôležitosti rôznych typov
obchodných dokumentov.

3

LO51

3.3 Písomná komunikácia

3.3.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe zložitejších
dokumentov na základe špecifických
požiadaviek

4WRC

7WC

Na základe špecifických inštrukcií dokáže vytvárať rôzne typy
dokumentov.

3
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3.3 Písomná komunikácia

3.3.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe zložitejších
dokumentov na základe špecifických
požiadaviek

4WRC

7WC

Dokáže pripraviť krátku správu na základe poznámok.

3
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LO53

3.3 Písomná komunikácia

3.3.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe zložitejších
dokumentov na základe špecifických
požiadaviek.

4WRC

7WC

Dokáže prepísať text podľa pokynov z audio nahrávky alebo
tesnopisu.

3

LO54

3.4.1 Použitie archivačných zručností na
3.4 Archivácia dokumentácie vytvorenie a udržiavanie bežného
a databázy
archivačného systému na základe
špecifických inštrukcií

5FIL

8FS

Dokáže navrhnúť, spravovať a efektívne udržiavať archivačný
systém (na základe špecifických inštrukcií) ako aj identifikovať
vybavenie alebo elektronické systémy potrebné pre archiváciu.

3

LO55

3.4.1 Použitie archivačných zručností na
3.4 Archivácia dokumentácie vytvorenie a udržiavanie bežného
a databázy
archivačného systému na základe
špecifických inštrukcií

5FIL

8FS

Dokáže analyzovať súčasnú prax práce s dátami a archivácie v
spoločnosti a navrhovať zlepšenia v rámci jednotlivých rolí a
zodpovedností.

3

LO56

3.4.2 Výber a aplikácia databázových
3.4 Archivácia dokumentácie
nástrojov pre zber a usporiadanie informácií 5FIL
a databázy
v databáze

20DB

Dokáže používať rozličné metódy a rozličné typy informačných
systémov na zber informácií.

3

LO57

3.4.2 Výber a aplikácia databázových
3.4 Archivácia dokumentácie
nástrojov pre zber a usporiadanie informácií 5FIL
a databázy
v databáze

20DB

Vie uchovávať relevantné informácie v rozličných systémoch,
vkladať údaje do databázy, upravovať a organizovať informácie v
databáze.

3

LO58

3.5 Účtovníctvo a financie

3.5.1 Vykonávanie komplexnejších
účtovných/ finančných transakcií

6ACC

27BKAC

Dokáže ručne alebo elektronicky spravovať účty zákazníkov a
dodávateľov s použitím účtovného systému v súlade s právnymi
normami danej krajiny.

3

LO59

3.5 Účtovníctvo a financie

3.5.1 Vykonávanie komplexnejších
účtovných/ finančných transakcií

6ACC

27BKAC

Dokáže vysvetliť základné princípy účtovníctva (napríklad debetné a
3
kreditné položky).
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LO60

3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 3.6.1 Organizácia pracovných ciest a
pracovných stretnutí a
zabezpečenie ubytovania
firemných akcií

7EVENT

13DS

Dokáže zabezpečiť prepravu a ubytovanie v súlade s rozpočtovými
postupmi.

3

LO61

3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 3.6.1 Organizácia pracovných ciest a
pracovných stretnutí a
zabezpečenie ubytovania
firemných akcií

7EVENT

13DS

Dokáže zarezervovať prepravu a ubytovanie podľa dohody s
cestujúcom v súlade s rozpočtovými postupmi.

3

LO62

3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 3.6.1 Organizácia pracovných ciest a
pracovných stretnutí a
zabezpečenie ubytovania
firemných akcií

7EVENT

13DS

Chápe potrebu nutnosti kontroly návrhu cestovného plánu a
časového rozvrhu pred konečnou rezerváciou.

3

3.6.1 Organizácia pracovných ciest a
zabezpečenie ubytovania

7EVENT

12OM

Dokáže zariadiť kreditné a platobné nástroje pre cestujúceho v
súlade s rozpočtovými postupmi.

3

3.6.1 Organizácia pracovných ciest a
zabezpečenie ubytovania

7EVENT

12OM

Dokáže riešiť problémy, ktoré môžu nastať, a ak je to potrebné,
konzultuje problémy s manažérmi.

3

LO65

3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 3.6.1 Organizácia pracovných ciest a
pracovných stretnutí a
zabezpečenie ubytovania
firemných akcií

7EVENT

12OM

Poskytuje cestujúcemu itinerár a požadované dokumenty včas a
potvrdzuje si s ním, že zodpovedajú jeho požiadavkám.

3

LO66

3.6 Pracovné cesty, systémy
3.6.2 Plánovanie, organizácia a podpora pri
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutiach a návrhy na
7EVENT
pracovných stretnutí a
zlepšenie postupov
firemných akcií

12OM

Analyzuje organizáciu stretnutia, dokumenty a materiály
poskytnuté na stretnutí a navrhuje odporúčania na zlepšenia.

3

3.6.2 Plánovanie, organizácia a podpora pri
pracovných stretnutiach a návrhy na
7EVENT
zlepšenie postupov

12OM

Dokáže naplánovať, zorganizovať a poskytovať podporu pri
pracovných stretnutiach a rokovaniach.

3

3.6.2 Plánovanie, organizácia a podpora pri
pracovných stretnutiach a návrhy na
7EVENT
zlepšenie postupov

12OM

Vie dokončiť požadované úlohy po stretnutí a implementovať
úlohy, ktoré vyvstali zo stretnutia.

3

LO63

LO64

LO67

LO68

3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutí a
firemných akcií
3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutí a
firemných akcií

3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutí a
firemných akcií
3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutí a
firemných akcií

KAPITOLA (UNIT)
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LO69

LO70

LO71

Pracovná oblasť (WA)
3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutí a
firemných akcií
3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutí a
firemných akcií
3.6 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia
pracovných stretnutí a
firemných akcií

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

3.6.3 Návrh (kontrola typu potrebných
informácií) a riadenie systémov plánovania
času

7EVENT

12OM

Dokáže riadiť systémy na plánovanie času v súlade s potrebami
pracovnej skupiny a jej interných a externých zákazníkov a
klientov.

3

3.6.3 Návrh (kontrola typu potrebných
informácií) a riadenie systémov plánovania
času

7EVENT

12OM

Dokáže identifikovať, aké informácie musia byť v systémoch
plánovania času obsiahnuté a vyhľadať informácie potrebné pre
jednotlivé záznamy.

3

3.6.3 Návrh (kontrola typu potrebných
informácií) a riadenie systémov plánovania
času

7EVENT

12OM

Dokáže analyzovať správy od používateľov a prevádzkovateľov
denníka a odporúčať vylepšenia a potrebné zaškolenia.

3

8VISIT

21VT

Rozumie princípom starostlivosti o zákazníka a dokáže ich aplikovať
v súlade s pravidlami organizácie. Dokáže sa správať v súlade s
3
požiadavkami zákazníka, riešiť zákaznícke problémy a sťažnosti s
použitím postupov a nástrojov schválených organizáciou.

9ICT

14WP

Dokáže používať techniky textového editora na stredne - pokročilej
úrovni pri vytváraní zložitejších dokumentov.

LO72

3.7 Návštevy/ Starostlivosť o 3.7.1 Obsluha zákazníkov v súlade s
klienta
pravidlami organizácie

LO73

3.8 ICT zručnosti

3.8.1 Používanie textového editora pri
vytváraní zložitejších dokumentov

3

LO74

3.8 ICT zručnosti

3.8.2 Používanie tabuľkového editora pri
vytváraní zložitejších tabuliek

9ICT

15SP

Dokáže bezpečne používať tabuľkový editor na vkladanie a triedenie
numerických a iných údajov. Dokáže vybrať a použiť vhodné vzorce
a nástroje dátovej analýzy pre plnenie zložitejších požiadaviek
3
kancelárie. Používa nástroje a techniky na prezentáciu,
formátovanie a publikovanie informácií vo forme tabuliek a grafov.

LO75

3.8 ICT zručnosti

3.8.3 Používanie softvéru na tvorbu
prezentácií pri vytváraní zložitejších a
komplexných prezentácií

9ICT

15SP

Dokáže bezpečne používať softvér na tvorbu prezentácií pri
vytváraní zložitejších a komplexných elektronických prezentácií
ktoré spĺňajú požiadavky kancelárie a zhodnocujú výsledky.

3.8 ICT zručnosti

3.8.4 Používanie internetu na splnenie
rôznych úloh s použitím rôznorodých
techník a nástrojov

15SP

Dokáže vybrať a nastaviť vhodné pripojenie k internetu. Na základe
požiadaviek jednotlivých používateľov, nastaviť , monitorovať a
upraviť nastavenia prehliadača, pre jeho jednoduchšie používanie,
3
efektívne lokalizovať informácie, spravovať a používať odkazy a
uchovávať informácie. Pracovať zodpovedne a prijímať vhodné
bezpečnostné opatrenia.

LO77

3.8 ICT zručnosti

3.8.5 Používanie elektronickej pošty na
splnenie úloh ako napr. posielane
9ICT
komplexných správ a použitie nástrojov pre
instant messaging

17IN

LO78

3.8 ICT zručnosti

3.8.5 Používanie synchronizácie údajov
medzi zariadeniami

18EM

LO76

9ICT

9ICT

Dokáže používať elektronickú poštu a komunikačné nástroje ako
Skype, instant messaging, a využívať rôzne možnosti ( napr.
prílohy, hlasovacie tlačidlá, sledovanie správ, automatické
odpovede, a odkazy na iné nástroje ako diár a adresár). Dokáže
efektívne a bezpečne archivovať správy a riešiť problémy
používateľov.
Dokáže synchronizovať jednotlivé zariadenia ( napr. mobilné
zariadenie a Outlook).

3

3

3
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LO79

3.9 Projekty

3.9.1 Používanie zručností pre riadenie
projektov pri implementácii jednoduchých
projektov s nízkym rizikom

10PRO

21PM

Dokáže vymyslieť a zadefinovať jednoduchý projekt s nízkym
rizikom, vkladať, editovať a aktualizovať informácie o zdrojoch a
úlohách v projekte. Dokáže vybrať a použiť vhodné nástroje pre
zobrazenie a informovanie o stave projektu.

3

LO80

3.10 Ľudské zdroje

3.10.1 Znalosti a zručnosti potrebné pre
vykonávanie základných úloh súvisiacich s
riadením ľudských zdrojov

11HR

26HR

Dokáže plniť základné administratívne úlohy súvisiace s ľudskými
zdrojmi ako evidencia sviatkov a nadčasov.

3

LO81

3.10 Ľudské zdroje

3.10.1 Znalosti a zručnosti potrebné pre
vykonávanie základných úloh súvisiacich s
riadením ľudských zdrojov

11HR

26HR

Dokáže identifikovať a nastaviť administratívne postupy pre
zaškoľovanie zamestnancov pod dozorom.

3

LO82

3.11 Numerické zručnosti

3.11.1 Aplikácia škály základných
numerických zručností

12MATH

29MO

Dokáže aplikovať základné matematické princípy a procesy v
každodennom pracovnom kontexte pre zabezpečenie rozličných
obchodných úloh (napr. vypočítať zľavu alebo DPH).

3

LO83

3.13 Cudzie jazyky

3.13.1 Ústne zvládnutie kľúčových
pracovných úloh a bežných rozhovorov

14FL

31FL

Disponuje potrebnou znalosťou cudzieho jazyka na efektívne
zvládnutie komunikácie v bežných situáciách v pracovnom aj
spoločenskom kontexte.

3

LO84

3.13 Cudzie jazyky

3.13.2 Tvorba písomných materiálov pre
rozličné pracovné úlohy

14FL

32FL

Disponuje potrebnou znalosťou cudzieho jazyka pre použitie v
písomnej forme v bežnom pracovnom aj spoločenskom kontexte.

3

LO85

3.14 Efektivita a účinnosť
chodu kancelárie

3.14.3 Používanie plánovania pre splnenie
úloh v stanovených lehotách

15OEE

35EW

Má schopnosť usporiadať všetky aktivity na základe priorít aby bolo
3
zabezpečené ukončenie úloh v stanovených lehotách.

LO86

3.15 Tímová dynamika

3.15.1 Používa princípy tímovej práce pre
splnenie skupinových úloh

16TEAM

37TW

Chápe a používa princípy tímovej práce pre splnenie skupinových
úloh.

3

LO87

3.16 Sebariadenie,
3.16.1 Zhodnotenie vlastnej práce na
supervízia, riadenie a vedenie
základe dohodnutých kritérií
ľudí

17SUP

39SS

Dokáže zhodnotiť vlastnú prácu na základe dohodnutých kritérií.

3

LO88

3.17 Podnikateľské prostredie

41GP

Dokáže porozumieť a plniť individuálne práva a zodpovednosti v
rámci organizačnej politiky a štandardu správania a vlastného
popisu práce.

3

3.17.1 Porozumenie a riadenie sa postupmi
18BE
podnikateľského prostredia
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Výstup vzdelávania

Úroveň

3.17 Podnikateľské prostredie 3.17.2 Práca v podnikateľskom prostredí

18BE

42MS

Dokáže presadzovať dosahovanie poslania a cieľov organizácie,
berúc pri tom do úvahy hodnoty organizácie.

3

LO90

3.17 Podnikateľské prostredie 3.17.2 Práca v podnikateľskom prostredí

18BE

43SC

Dokáže aplikovať individuálne práva a zodpovednosti v rámci
organizačnej politiky a štandardu správania a vlastného popisu
práce.

3

LO91

3.17 Podnikateľské prostredie 3.17.2 Práca v podnikateľskom prostredí

18BE

43SC

Dokáže podporovať koncept udržateľnosti prostredníctvom
zavedenia a udržiavania procesov pre minimalizáciu odpadu,
recykláciu a správnej likvidácie nebezpečného odpadu.

3

LO92

3.17 Podnikateľské prostredie

18BE

43SC

LO93

3.17 Podnikateľské prostredie 3.17.4 Schopnosť multi-taskingu

18BE

43SC

LO94

3.17.5 Osvojenie si správania na
3.17 Podnikateľské prostredie prezentovanie pozitívneho obrazu seba a
organizácie

18BE

43SC

LO95

4.1 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3COMM

4BC

LO96

4.1 Komunikácia,
Telefonovanie, Vzťahy

3COMM

4BC

LO97

4.2 Zlepšovanie sociálnych
zručností

4.2.1 Zlepšovanie sociálnych zručností

3COMM

54SS

LO98

4.2 Zlepšovanie sociálnych
zručností

4.2.1 Zlepšovanie sociálnych zručností

3COMM

54SS

LO99

4.2 Zlepšovanie sociálnych
zručností

3.17.3 Porozumenie rozmanitosti kultúry a
spoločnosti

4.1.1 Uplatňovanie obchodnokomunikačných zručností pri riešení
problémov v špecifických situáciách
4.1.1 Uplatňovanie obchodnokomunikačných zručností pri riešení
problémov v špecifických situáciách

4.2.1 Zlepšovanie sociálnych zručností

3COMM

54SS

Preukazuje znalosť a porozumenie kultúrnej a jazykovej
rozmanitosti. Dokáže použiť vhodné správanie pre rôzne cieľové
skupiny s kultúrnou a jazykovou rozmanitosťou.
Dokáže riešiť viac ako jednu úlohu súčasne použitím vhodných
metód, nástrojov a techník.
Dokáže prispôsobiť svoje správanie a udržať si pozitívny
profesionálny prístup aj pod tlakom, napr. pri práci pod časovým
tlakom, problematických situáciách a pri jednaní s problematickým
klientom.
Rozumie štandardu správania sa v organizácii v širšom kontexte a
má schopnosť navrhovať zlepšenia s cieľom naplniť očakávania
zákazníkov a kolegov.
Má schopnosť efektívne a účelne interagovať s inými ľuďmi, a
vytvárať riešenia špecifických situácií za pomoci použitia techník
efektívnej komunikácie.
Dokáže vysvetliť, akým spôsobom sú problémy ako rovnosť
príležitostí, zdravotné postihnutie, rovnosť pohlaví, sexuálna
orientácia, vyšší vek, sexuálne obťažovanie a náboženská
príslušnosť riešené inštitúciami na lokálnej, regionálnej, národnej,
európskej a medzinárodnej úrovni.
Dokáže porozumieť, odôvodniť a odporučiť zlepšenia pre
organizačný štandard správania v spoločenskom, ekonomickom a
kultúrnom kontexte.
Dokáže popísať ako pristupovať k a riešiť otázky rovnosti
príležitostí, zdravotného postihnutia, rovnosti pohlaví, sexuálnej
orientácie, vyššieho veku, sexuálneho obťažovania, a náboženskej
príslušnosti. Dokáže navrhovať zlepšenia organizačných politík na
riešenie vyššie uvedených otázok.

3
3

3

4

4

4

4

4
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

KAPITOLA (UNIT)

4.3 Písomná komunikácia

4.3.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe neštandardných
dokumentov založených na potrebách
čitateľa a prispievanie tak k zlepšeniu
písomnej komunikácie

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

4WRC

7WC

Preukazuje schopnosť posudzovať písomné informácie pre potreby
poznatkov interných a externých pracovníkov, zákazníkov a
záujmových skupín, pokrývajúc kvalitatívne aj kvantitatívne
informácie, implicitné aj explicitné vedomosti a oficiálne aj
neoficiálne politiky a názorové dokumenty.

4

LO101

4.3 Písomná komunikácia

4.3.1 Použitie zručností písomnej
komunikácie pri tvorbe neštandardných
dokumentov založených na potrebách
čitateľa a prispievanie tak k zlepšeniu
písomnej komunikácie

4WRC

7WC

Vylepšuje a skvalitňuje systémy písomnej komunikácie ako súčasť
celkového prístupu k systému komunikácie naprieč organizáciou pre 4
zlepšenie kvality obchodnej komunikácie.

LO102

4.4 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 4.4.1 Návrhy, plánovanie a organizácia
pracovných stretnutí a iných udalostí
pracovných stretnutí a
firemných akcií

7EVENT

13DS

LO103

4.4 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 4.4.1 Návrhy, plánovanie a organizácia
pracovných stretnutí a
pracovných stretnutí a iných udalostí
firemných akcií

7EVENT

13DS

LO104

4.4 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 4.4.1 Návrhy, plánovanie a organizácia
pracovných stretnutí a iných udalostí
pracovných stretnutí a
firemných akcií

7EVENT

13DS

LO100

Kód WA

Dokáže úspešne zastávať rolu organizátora udalosti pri plánovaní
stretnutia, konferencie alebo inej udalosti, ktorá spĺňa stanovené
4
ciele, očakávania účastníkov a pohybuje sa v rámci daného
rozpočtu.
Dokáže zabezpečiť potrebné prípravy pred akciou a ubezpečiť sa, že
sú naplnené požiadavky účastníkov. Splniť právne a organizačné
požiadavky týkajúce sa zmlúv, zabezpečiť relevantné opatrenia pre
zachovanie zdravia a bezpečnosti, zabezpečiť zdroje a produkciu
4
potrebných podkladov pre akciu a špecifikovať typ potrebných
aktivít a zdrojov. Spolupracovať s miestom konania a podporným
tímom, a zabezpečiť, že všetky požiadavky sú splnené, a role
správne pochopené.
Dokáže posúdiť efektívnosť existujúcich plánovacích systémov na
základe potrieb užívateľov a prostredia s cieľom tvorby odporúčaní
pre zlepšenia a potrebné zaškolenie.

4
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

LO105

Pracovná oblasť (WA)

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

4.5 Vykonávanie, sledovanie a
4.5 Návštevy/ Starostlivosť o
vyhodnocovanie starostlivosti o externého a 8VISIT
zákazníka
interného zákazníka

LO106

4.5.2 Vykonávanie, sledovanie a
4.5 Návštevy/ Starostlivosť o
vyhodnocovanie starostlivosti o externého a 8VISIT
zákazníka
interného zákazníka

LO107

4.6 ICT zručnosti

4.6.1 Používanie textového editora pri
vytváraní zložitejších, vysoko kvalitných a
atraktívnych dokumentov

9ICT

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

59VIS

Dokáže vykonávať, sledovať a vyhodnocovať starostlivosť o
interného zákazníka poskytovaním a neustálym zlepšovaním služieb
pre týchto zákazníkov. Opísať typy relevantných produktov a
služieb pre týchto zákazníkov, či už ponúkaných priamo
organizáciou alebo iným spôsobom. Vysvetliť, prečo musí
zákaznícky servis plniť alebo presahovať očakávania interných
zákazníkov ako spôsob rozvoja pozitívnych pracovných vzťahov.
4
Dokáže sledovať a vyhodnocovať spokojnosť interných zákazníkov
ako spôsob neustáleho zlepšovania kvality služieb pre interných
zákazníkov. Postupovať podľa platných postupov v rámci
dohodnutej lehoty na spracovanie a vyriešenie problémov a
sťažností, a v prípade potreby ich odkázať na iných. Získať a
zaznamenať spätné väzby od interných zákazníkov, analyzovať a
hodnotiť spätné väzby od interných zákazníkov a podniknúť kroky,
ktoré povedú k zlepšeniu služieb pre interných zákazníkov.

59VIS

Dokáže vykonávať, sledovať a vyhodnocovať starostlivosť o
externého zákazníka poskytovaním a neustálym zlepšovaním
služieb pre týchto zákazníkov. Opísať typy relevantných produktov
a služieb pre týchto zákazníkov, či už ponúkaných priamo
organizáciou alebo iným spôsobom. Vysvetliť, prečo musí
zákaznícky servis plniť alebo presahovať očakávania externých
zákazníkov ako spôsob rozvoja pozitívnych pracovných vzťahov.
Dokáže sledovať a vyhodnocovať spokojnosť externých zákazníkov
ako spôsob neustáleho zlepšovania kvality služieb pre externých
zákazníkov. Postupovať podľa platných postupov v rámci
4
dohodnutej lehoty na spracovanie a vyriešenie problémov a
sťažností, a v prípade potreby ich odkázať na iných. Dokáže
sledovať a vyhodnocovať spokojnosť externých zákazníkov ako
spôsob neustáleho zlepšovania kvality služieb pre externých
zákazníkov. Postupovať podľa platných postupov v rámci
dohodnutej lehoty na spracovanie a vyriešenie problémov a
sťažností, a v prípade potreby ich odkázať na iných. Získať a
zaznamenať spätné väzby od externých zákazníkov, analyzovať a
hodnotiť spätné väzby od externých zákazníkov a podniknúť kroky,
ktoré povedú k zlepšeniu služieb pre externých zákazníkov.

14WP

Dokáže používať techniky textového editora na pokročilej úrovni pri
vytváraní vysoko kvalitných a atraktívnych dokumentov na základe
4
špecifikácie, s použitím dostupných zdrojov pre dizajn a výrobu
materiálov.
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

KAPITOLA (UNIT)

LO108

4.6 ICT zručnosti

LO109

4.6 ICT zručnosti

LO110

4.7 Projekty

LO111

4.7 Projekty

LO112

4.7 Projekty

LO113

4.7 Projekty

LO114

4.7 Projekty

LO115

4.8 Ľudské zdroje

LO116

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

4.6.2 Používanie tabuľkového editora pri
9ICT
vytváraní zložitejších komplexných tabuliek

15SP

Dokáže používať tabuľkový editor na pokročilej úrovni pri vytváraní
4
komplexných tabuliek.

4.6.3 Používanie softvéru na tvorbu
prezentácií pri vytváraní zložitejších a
komplexných prezentácií

9ICT

15SP

Dokáže používať softvér na tvorbu prezentácií na pokročilej úrovni
pri vytváraní komplexných elektronických prezentácií.

4

10PRO

21PM

Dokáže aplikovať zručnosti, vedomosti a kompetencie pre riadenie
projektov s použitím relevantných (softvérových) nástrojov.

4

10PRO

21PM

Pri riadení projektu dokáže aplikovať mäkké zručnosti, komunikačné
4
zručnosti, a vodcovstvo.

10PRO

21PM

Pri plánovaní, implementácii a hodnotení projektov dokáže
aplikovať špecifickú znalosť odvetvia.

10PRO

21PM

Dokáže aplikovať finančné riadenie za účelom efektívneho priebehu
4
projektu.

10PRO

21PM

Dokáže predvídať možné problémy v priebehu projektu a poskytnúť
vhodnú spätnú väzbu ako aj prichádzať s riešeniami komplexných
4
záležitostí súvisiacich s riadením projektu.

4.8.1 Znalosti a zručnosti pre riešenie
záležitostí ľudských zdrojov

11HR

26HR

Rozumie teóriám učenia a štýlom učenia a využívať ich pre tvorbu
plánu a dizajnu školenia, dokáže vyhodnotiť školenie a použiť
vhodné mechanizmy financovania iniciatív rozvoja zručností.

4.8 Ľudské zdroje

4.8.1 Znalosti a zručnosti pre riešenie
záležitostí ľudských zdrojov

11HR

26HR

LO117

4.8 Ľudské zdroje

4.8.1 Znalosti a zručnosti pre riešenie
záležitostí ľudských zdrojov

11HR

26HR

LO118

4.9 Cudzie jazyky

4.9.1 Ústne zvládnutie kľúčových
14FL
pracovných úloh a komplexných rozhovorov

4.7.1 Používanie zručností pre riadenie
projektov pri implementácii komplexných
projektov spojených so značnou úrovňou
rizika
4.7.1 Používanie zručností pre riadenie
projektov pri implementácii komplexných
projektov spojených so značnou úrovňou
rizika
4.7.1 Používanie zručností pre riadenie
projektov pri implementácii komplexných
projektov spojených so značnou úrovňou
rizika
4.7.1 Používanie zručností pre riadenie
projektov pri implementácii komplexných
projektov spojených so značnou úrovňou
rizika
4.7.1 Používanie zručností pre riadenie
projektov pri implementácii komplexných
projektov spojených so značnou úrovňou
rizika

Kód WA

31FL

Rozumie rozdielu medzi personalistikou a riadením ľudských
zdrojov s cieľom podporiť nábor, motiváciu a udržiavanie
zamestnancov.
Dokáže zabezpečiť, že procesy ukončenia pracovného pomeru
prebiehajú v súlade s legislatívou a pripraviť príslušnú
dokumentáciu.
Disponuje potrebnou znalosťou cudzieho jazyka pre efektívnu
interakciu v širokej škále špecifických situácií.

Úroveň

4

4

4

4

4
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

LO119

4.9 Cudzie jazyky

4.9.2 Tvorba písomných materiálov pre
komplexné pracovné úlohy

14FL

32FL

Disponuje potrebnou znalosťou cudzieho jazyka v písomnej forme
vo väčšine bežných aj špecifických pracovných aj spoločenských
situáciách.

4

LO120

4.10 Efektivita a účinnosť
chodu kancelárie

4.10.1 Používanie plánovania a časového
manažmentu na dosiahnutia vlastných
krátkodobých aj dlhodobých cieľov

15OEE

33PI

Dokáže si stanoviť vlastné dlhodobé aj krátkodobé ciele v súlade s
rozvojovým plánom.

4

LO121

4.10 Efektivita a účinnosť
chodu kancelárie

4.10.1 Používanie plánovania a časového
manažmentu na dosiahnutia vlastných
krátkodobých aj dlhodobých cieľov

15OEE

33PI

Dokáže používať manažment času na riadenie vlastného času pre
dosiahnutie vlastných dlhodobých aj krátkodobých cieľov.

4

LO122

4.10 Efektivita a účinnosť
chodu kancelárie

4.10.2 Správa kancelárskych priestorov

15OEE

34TM

Dokáže vykonávať správu kancelárskych priestorov a zariadenia a
plniť tak potreby ostatných používateľov.

4

LO123

4.10 Efektivita a účinnosť
chodu kancelárie

4.10.2 Správa kancelárskych priestorov

15OEE

36SC

Dokáže koordinovať používanie zdrojov v kancelárii.

4

4.10.2 Správa kancelárskych priestorov

15OEE

35EW

4.10.2 Správa kancelárskych priestorov

15OEE

35EW

LO124
LO125

4.10 Efektivita a účinnosť
chodu kancelárie
4.10 Efektivita a účinnosť
chodu kancelárie

4.11.1 Pomocou tímovej práce tvorí riešenia
a hodnotí a zlepšuje úspešnosť skupinových 16TEAM
úloh
4.11.1 Pomocou tímovej práce tvorí riešenia
a hodnotí a zlepšuje úspešnosť skupinových 16TEAM
úloh

LO126

4.11 Tímová dynamika

LO127

4.11 Tímová dynamika

LO128

4.12 Sebariadenie,
4.12.1 Schopnosť sebariadenia v
supervízia, riadenie a vedenie predvídateľných situáciách a dohľadu nad
ľudí
bežnou činnosťou ostatných

LO129

4.12 Sebariadenie,
4.12.1 Schopnosť sebariadenia v
supervízia, riadenie a vedenie predvídateľných situáciách a dohľadu nad
ľudí
bežnou činnosťou ostatných

LO130

4.12 Sebariadenie,
4.12.1 Schopnosť sebariadenia v
supervízia, riadenie a vedenie predvídateľných situáciách a dohľadu nad
ľudí
bežnou činnosťou ostatných

Dokáže implementovať, odkomunikovať, prehodnotiť a vyhodnotiť
kancelárske systémy a postupy.
Dokáže zabezpečiť, že kancelárske priestory a zariadenie je
využívané účelne a efektívne.

4
4

37TW

Pomocou tímovej práce tvorí riešenia skupinových úloh.

4

37TW

Dokáže hodnotiť a zlepšovať úspešnosť skupinových úloh.

4

17SUP

40TBD

Má schopnosť sebariadenia v situáciách ktoré sú predvídateľné ale
môže pri nich dochádzať k zmenám.

4

17SUP

40TBD

Dokáže porozumieť potrebám ostatných a primerane konať,
dohliadať nad bežnou činnosťou ostatných, brať zodpovednosť za
4
hodnotenie a zlepšovanie ich práce. Dokáže zhodnotiť vlastnú prácu
na základe stanovených kritérií.

40TBD

Rozumie vzťahom medzi štruktúrou a kultúrou organizácie,
významu rôznych prístupov k vedeniu a riadeniu, a spôsobom
využitia motivačných teórií v organizáciách. Dokáže aplikovať tieto
poznatky do budovania rozvoja vlastného tímu berúc do úvahy
dopad rôznych technológií a kultúrnych paradigiem.

17SUP

4
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Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

LO131

4.13 Podnikateľské prostredie

4.13.1 Správanie sa a konanie v súlade s
povedomím o kultúrnych odlišnostiach.

18BE

43SC

Dokáže používať slová a činy, ktoré oceňujú rozmanitosť medzi
kolegami, zákazníkmi a zainteresovanými stranami.

4

LO132

4.13 Podnikateľské prostredie

4.13.1 Správanie sa a konanie v súlade s
povedomím o kultúrnych odlišnostiach.

18BE

43SC

Dokáže komunikovať s ostatnými ľuďmi citlivo vo vzťahu k ich
individuálnym potrebám, a rešpektovať ich pozadie, schopnosti,
hodnoty, zvyky a názory.

4

LO133

4.13 Podnikateľské prostredie

4.13.1 Správanie sa a konanie v súlade s
povedomím o kultúrnych odlišnostiach.

18BE

43SC

Dokáže ochraňovať práva osôb, ktoré sa líšia od ostatných.

4

LO134

4.13 Podnikateľské prostredie

4.13.1 Správanie sa a konanie v súlade s
povedomím o kultúrnych odlišnostiach.

18BE

43SC

Dokáže sa učiť od osôb, ktoré sa od nej líšia a zlepšovať tak
spôsoby svojho jednania s ostatnými.

4

LO135

4.13 Podnikateľské prostredie

4.13.2 Tvorba pozitívneho imidžu seba a
organizácie

18BE

43SC

Dokáže preukázať iniciatívu a flexibilitu pri vykonávaní činností v
mene organizácie s cieľom zlepšiť a posilniť jej imidž. Dokáže riešiť 4
problematické záležitosti a otázky.

LO136

4.14 Všeobecné právne
predpisy

4.14.1 Preukázanie znalosti práva pri tvorbe
19AUD
riešení možných problémov

51EL

Má znalosť Pracovného práva v širšom kontexte pre podporu
spoločnosti alebo organizácie pri predvídaní situácií a hľadaní
riešení možných problémov.

LO137

4.14 Všeobecné právne
predpisy

4.14.1 Preukázanie znalosti práva pri tvorbe
19AUD
riešení možných problémov

51EL

Má znalosť legislatívy týkajúcej sa zachovania zdravia a bezpečnosti
pri práci v širšom kontexte pre podporu spoločnosti alebo
4
organizácie pri predvídaní situácií a hľadaní riešení možných
problémov.

LO138

5.1 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 5.1.1 Návrhy, plánovanie a organizácia
pracovných stretnutí a
pracovných stretnutí a iných udalostí
firemných akcií

12OM

Dokáže vypracovať a prijať koncepciu pre udalosť, na základe
dôkladného prieskumu a správneho pochopenia potrieb a záujmov
možných účastníkov s ohľadom na predchádzajúce alebo
konkurenčné udalosti, rovnako ako zaviesť inovatívne a kreatívne
prvky.

7EVENT

4

5

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Výstup
vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

LO139

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

5.1 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 5.1.1 Návrhy, plánovanie a organizácia
pracovných stretnutí a
pracovných stretnutí a iných udalostí
firemných akcií

7EVENT

12OM

Dokáže zistiť a odsúhlasiť ciele udalosti, vyhodnotiť uskutočniteľnosť
týchto cieľov v zmysle prevádzkových a finančných podmienok,
5
vyjednávať a dohodnúť sa na konečnej podobe pred tým ako sa
pustí do podrobného plánovania.

LO140

5.1 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 5.1.1 Návrhy, plánovanie a organizácia
pracovných stretnutí a
pracovných stretnutí a iných udalostí
firemných akcií

7EVENT

12OM

Dokáže vypracovať a prijať obchodný plán pre udalosť a vyjednať
interný aj externý sponzoring. Plán by mal tiež obsahovať plánovací 5
cyklus akcie a spôsob akým ho bude sledovať a vyhodnocovať.

LO141

5.1 Pracovné cesty, systémy
plánovania času, organizácia 5.1.1 Návrhy, plánovanie a organizácia
pracovných stretnutí a
pracovných stretnutí a iných udalostí
firemných akcií

7EVENT

12OM

Dokáže nájsť, vyjednať a zabezpečiť miesto konania akcie, ktoré
spĺňa príslušné prevádzkové a rozpočtové požiadavky na základe
plánu akcie a tvorí základ pre zmluvu s prevádzkovateľom miesta
konania.

5

LO142

5.4.1 Konanie v nepredvídateľných
5.4 Sebariadenie, supervízia, situáciách a rozvoj hodnotiacich kritérií, na
riadenie a vedenie ľudí
zhodnotenie a zlepšenie výkonu seba aj
iných

16MAN

75SMSUP

Dokáže konať a viesť ostatných v situáciách, kedy dochádza k
nepredvídateľným zmenám.

5

LO143

5.4.1 Konanie v nepredvídateľných
5.4 Sebariadenie, supervízia, situáciách a rozvoj hodnotiacich kritérií, na
riadenie a vedenie ľudí
zhodnotenie a zlepšenie výkonu seba aj
iných

16MAN

75SMSUP

Dokáže formulovať a hodnotiť kritériá vlastnej práce aj práce iných,
5
s cieľom zhodnotenia a zlepšenia výkonu seba aj iných.

LO144

5.4 Sebariadenie, supervízia, 5.4.2 Preukázanie zručností pre vedenie a
riadenie a vedenie ľudí
riadenie ľudí

17SUP

41MLS

Dokáže identifikovať spoločné ciele, záujmy a stanoviská pre
zamestnancov za účelom splnenia špecifickej úlohy.

5

LO145

5.4 Sebariadenie, supervízia, 5.4.2 Preukázanie zručností pre vedenie a
riadenie a vedenie ľudí
riadenie ľudí

17SUP

42PL

Dokáže tvoriť víziu a stratégiu na jej dosiahnutie.

5

LO146

5.4 Sebariadenie, supervízia, 5.4.2 Preukázanie zručností pre vedenie a
riadenie a vedenie ľudí
riadenie ľudí

17SUP

42PL

Dokáže zvládať tlak pri vedení ľudí.

5

LO147

5.4 Sebariadenie, supervízia, 5.4.2 Preukázanie zručností pre vedenie a
riadenie a vedenie ľudí
riadenie ľudí

17SUP

42PL

Dokáže myslieť dopredu s cieľom predísť kríze.

5

LO148

5.4 Sebariadenie, supervízia, 5.4.2 Preukázanie zručností pre vedenie a
riadenie a vedenie ľudí
riadenie ľudí

17SUP

42PL

Dokáže mobilizovať vlastné zdroje.

5
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Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
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vzdeláva
nia (LO)

Pracovná oblasť (WA)

LO149

KAPITOLA (UNIT)

Kód WA

Kód UNIT

Výstup vzdelávania

Úroveň

5.4 Sebariadenie, supervízia, 5.4.2 Preukázanie zručností pre vedenie a
riadenie a vedenie ľudí
riadenie ľudí

17SUP

42PL

Dokáže sa správať a reagovať asertívne a citlivo.

5

LO150

5.4 Sebariadenie, supervízia, 5.4.2 Preukázanie zručností pre vedenie a
riadenie a vedenie ľudí
riadenie ľudí

17SUP

42PL

Používa situačné vodcovstvo.

5

LO151

5.6 Všeobecné právne
predpisy

5.6.1 Preukázanie znalosti práva pri tvorbe
riešení abstraktnejších problémov

19AUD

51EL

LO152

5.6 Všeobecné právne
predpisy

5.6.1 Preukázanie znalosti práva pri tvorbe
riešení abstraktnejších problémov

19AUD

52HLS

LO153

5.7 Podpora na
celopodnikovej úrovni

5.7.1 Podpora na celopodnikovej úrovni

21CRP

54AC

Dokáže aplikovať svoje znalosti, zručnosti a kompetencie pri
podpore na celopodnikovej úrovni prostredníctvom tvorby riešení
abstraktných problémov.

5

LO154

5.8 Inovácie a zmena

5.8.1 Preukazovanie otvorenosti k zmene

22INN

55IC

Má pozitívny a pružný prístup k zmene.

5

LO155

5.8 Inovácie a zmena

5.8.1 Preukazovanie otvorenosti k zmene

22INN

55IC

Dokáže testovať nové myšlienky a nápady s opatrnosťou a
nadšením.

5

LO156

5.8 Inovácie a zmena

5.8.1 Preukazovanie otvorenosti k zmene

22INN

55IC

Dokáže vyhľadávať a rozvíjať možnosti na zmenu.

5

LO157

5.8 Inovácie a zmena

5.8.1 Preukazovanie otvorenosti k zmene

22INN

55IC

Dokáže implementovať zmenu.

5

LO158

5.9 Osobná asistentka ako
manažér

5.9.1 Manažérske správanie

23MAN

56RS

Dokáže prijímať rozhodnutia (v rámcoch stanovených organizáciou)
5
a prijímať za ne zodpovednosť.

LO159

5.9 Osobná asistentka ako
manažér

5.9.1 Manažérske správanie

23MAN

57SC

Dokáže dosiahnuť cieľ pomocou dôvery v svoje schopnosti.

5

LO160

5.9 Osobná asistentka ako
manažér

5.9.1 Manažérske správanie

23MAN

58per

Preukazuje dôslednosť v sledovaní a napĺňaní cieľov.

5

Má komplexnú znalosť pracovného práva v širšom kontexte pre
5
podporu spoločnosti alebo organizácie pri predvídaní situácií a
hľadaní riešení abstraktnejších problémov.
Má komplexnú znalosť legislatívy týkajúcej sa zachovania zdravia a
bezpečnosti pri práci v širšom kontexte pre podporu spoločnosti
5
alebo organizácie pri predvídaní situácií a hľadaní riešení
abstraktnejších problémov.
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Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
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Výstup vzdelávania

Úroveň

LO161

5.9 Osobná asistentka ako
manažér

5.9.1 Manažérske správanie

23MAN

59INIT

Vie konať efektívne a účinne bez čakania na reakciu druhých.

5

LO162

5.9 Osobná asistentka ako
manažér

5.9.1 Manažérske správanie

23MAN

60SB

Dokáže myslieť dopredu (predvídať) a pripraviť sa na budúcnosť.

5

LO163

5.9 Osobná asistentka ako
manažér

5.9.1 Manažérske správanie

23MAN

60SB

Posudzuje problémy zo širšieho uhla v súvislosti s dosahovaním
organizačných cieľov.

5

LO164

5.9 Osobná asistentka ako
manažér

5.9.1 Manažérske správanie

23MAN

60SB

Má záujem o organizáciu aj mimo svojej pracovnej role.

5

LO165

5.9 Osobná asistentka ako
manažér

5.9.1 Manažérske správanie

23MAN

60SB

Rozumie tomu čo chce organizácia dosiahnuť.

5

61EN

Dokáže identifikovať možnosti profesionálnych a/alebo obchodných
aktivít, vrátane ‘širšieho pohľadu’, ktorý poskytuje kontext v ktorom
ľudia žijú a pracujú, napríklad širšie pochopenie fungovania
ekonomiky a možnosti a výzvy, ktorým čelia zamestnanci a
5
organizácia. Jednotlivci by si rovnako mali uvedomovať etickú
pozíciu podnikov a ako môžu byť silou propagujúcou dobro, napr.
prostredníctvom cez fair trade alebo sociálne podniky.

LO166

5.9 Osobná asistentka ako
manažér

5.9.1 Manažérske správanie

23MAN

