
 
 

 

Workshop:  Ako učiť projektový manažment?   
(Učí sa v projektovom manažmente to čo je v praxi potrebné? Využíva prax to čo teória ponúka?) 

 

Termín:  17. Október, 2013 

Začiatok: 13:00 

Miesto:  Fakulta manažmentu UK (Odbojárov 10, Bratislava), zasadačka č. 14 (4. poschodie) 

Poznámka: Ak bude záujem aj z regiónov mimo Bratislavy, uskutoční sa tento workshop aj 

v niektorom inom meste. (Košice / Žilina / Banská Bystrica) 

Cieľ:   

1. Vytvoriť priestor pre stretnutie učiteľov, lektorov, trénerov  projektového manažmentu 

primárne z vysokých škôl, ale aj školiacich firiem, prípadne stredných škôl na jednej strane 

a profesionálnych projektových manažérov, šéfov tímov projektových manažérov, šéfov  

project officov z komerčných firiem, bánk a štátnej správy .  

2. Výmena názorov a skúsenosti: 

a.  Praktikov, ktorí by mali definovať čo je potrebné učiť budúcich projektových 

manažérov. 

b. Učiteľov a lektorov, ktorí by mali prezentovať čo sa v projektovom manažmente učí 

a akým spôsobom. 

Worshop bude pozostávať zo štyroch prednášok – dve učitelia / tréneri PM a dve praktici: 

 Prof. Ján Papula, PhD 

Ing. Rudolf Ch. Takáč, 2BCognitus 

Ing. Vladimír Dudlák, PMP, HP 

Ing. Andrej Chamula, Symphera 

 

Jedna prednáška bude trvať maximálne 40 minút. 

Po prednáškach sa uskutoční panelová diskusia – panelisti = prednášatelia. Prípadne doplnení o 1 – 2 

pozvaných expertov. Táto panelová diskusia bude organizovaná nasledovne: 

1. Postupne budú panelisti odpovedať na 4 – 5 otázok. S možnosťou následnej reakcie na 

vystúpenie kolegu. 

2. Otázky na panelistov z pléna. 

3. Komentáre a stanoviská účastníkov z pléna. 

Medzitým káva a občerstvenie. 

Cieľová skupina: 

1. Projektoví manažéri z praxe; z rôznych odvetví  

http://www.fm.uniba.sk/index.php?id=2281


 
 

2. Vysokoškolskí učitelia, lektori 

3. Stredoškolskí učitelia 

4. Ktokoľvek, koho to zaujíma 

Námety na otázky, ktoré by mohli byť prezentované / diskutované : 

1. Na akej úrovni skúsenosti študentov / v ktorom ročníku sa má PM učiť? 

2. Aký rozsah by mal predmet PM mať? 

3. Na ktorých školách / pre ktoré profesie, alebo špecializácie sa má PM školiť? 

4. Vytvoriť samostatnú špecializáciu – projektový manažér? 

5. Je záujem o tento predmet?  Je záujem o túto problematiku na VS, SS, ZS apod.? 

6. Nepočkať s výučbou PM až na postgraduálnu úroveň? 

7. Alebo naopak – začať s PM už na gymnáziu / priemyslovke? Ak áno prečo? Ak áno ako? 

8. Má byť  PM len jeden predmet, alebo je dobré mať túto problematiku rozdelenú na viacej 

predmetov? Ak áno, na aké? V akom rozsahu? Pre ktoré profesie? 

9. Orientovať sa len na „hard skills“, alebo učiť aj soft skills? 

10. Ak áno ako učiť soft skills? Ako ich skúšať? 

11. Akú časť skúšky z PM (tradične ide najmä o hard skills) má reprezentovať praktická práca? 

Napríklad vo forme riešenia prípadovej štúdie. 

12. Má zmysel učiť niektorú z metodík (PRINCE2®, PMI®, IPMA® a pod.) ako prvú vec v školení 

PM? 

13. Aké je miesto / potreba / užitočnosť výučby sw nástrojov pre PM (MS Project)? Kedy ich učiť? 

14. Čo sa štandardne učí, ale v praxi je to nepotrebné. 

15. Ktoré znalosti a zručnosti sú v praxi potrebné, ale vo výučbe projektového manažmentu sa 

tomu nevenuje pozornosť. 

 

 


