
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projektový manažment  
podľa metodiky PMI a kritickej reťaze 

 
 
 
Popis programu: 
Modulárny kurz určený účastníkom, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti potrebné pre riadenie 
projektov v súlade s metodikou Project Management Institute (PMI)  a Metódou kritickej reťaze a/alebo 
formalizovať a systematizovať svoje existujúce vedomosti v tejto oblasti. Kurz pozostáva z troch navzájom 
voľne previazaných modulov, ktoré je možné absolvovať aj samostatne. 

Prvý modul poskytuje účastníkom základné vedomosti a znalosti potrebné pre úspešné riadenie projektov 
v súlade s metodikou PMI PMBOK ® Guide 3rd Edition, ktorá je globálne najpoužívanejším de facto 
štandardom projektového manažmentu. Účastníci sa oboznámia so základnou terminológiou projektového 
riadenia, nadobudnú prehľad o organizačnom usporiadaní projektov, hlavných procesoch projektového 
riadenia podľa PMBOK, aktivitách, ktoré je v týchto procesoch potrebné vykonať, ich  vstupoch, výstupoch, 
najdôležitejších nástrojoch a technikách. 

Absolvovaním druhého modulu účastníci nadobudnú základné vedomosti a znalosti potrebné pre riadenie 
času i zdrojov projektov a multiprojektov Metódou kritickej reťaze (Critical Chain Method). Spoznajú príčiny 
oneskorovania projektov obvyklé pri bežnom spôsobe ich riadenia. Po absolvovaní modulu budú schopní 
vytvoriť harmonogram jednoduchého projektu pri zohľadnení obmedzených zdrojov, systematicky chránený 
proti neurčitosti obsiahnutej v odhadoch trvania činností. Spoznajú aj techniky používané pre efektívne riadenie 
multiprojektov (koncepcia kritického zdroja organizácie, project staggering) a nadobudnú prehľad  
o najčastejších úskaliach pri aplikácii Metódy kritickej reťaze i opatreniach na ich ošetrenie. 

Tretí modul je zameraný na aplikovanie vedomostí získaných v prvých dvoch moduloch na riadenie 
konkrétneho projektu. Účastníci prejdú procesom plánovania projektu a precvičia si zručnosti potrebné pre 
vytvorenie kvalitnej riadiacej dokumentácie projektu (Charta projektu, Plán riadenia projektu, Správa o stave 
projektu, Záverečná správa). Súčasťou tohto modulu je aj zaškolenie do najužitočnejších funkcií SW nástroja 
MS Project a jeho správneho ovládania. 

Účastníci majú možnosť „priniesť“ na kurz svoje aktuálne projekty a počas kurzu na nich aplikovať práve 
nadobudnuté poznatky, čo zvyšuje interaktívnosť kurzu i pridanú hodnotu pre účastníkov.  

 
Rozsah: 6 dní 

 
 

Program Projektový manažment podľa metodiky PMI a kritickej reťaze realizujeme pre podniky 
a organizácie, alebo ako verejné. Pre zistenie aktuálneho dátumu konania otvoreného kurzu navštívte 
www.msys.sk. Pre dohodnutie detailov školenia vo vašom podniku nás kontaktujte na 02-2071 8478, 0903 227 
886, alebo na info@msys.sk. 


