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PREČO SA VZDELÁVAŤ A CERTIFIKOVAŤ?
Z pohľadu zamestnanca:
�� certifikácia poskytuje uznanie profesionality 

v projektovom riadení,
��dopĺňa technickú alebo podnikateľskú kvalifi-

káciu potvrdením, že absolvent je schopný riadiť
projekty,

��podporuje prenosnosť odbornosti z jedného pod-
niku alebo odvetvia do druhého,

��účasť v certifikačnom procese pomôže prehĺbiť
sebadôveru projektového manažéra a umožňuje
ďalej sa zdokonaľovať s využitím skúseností z cer-
tifikačného procesu,

�� certifikovaný odborník na projektové riadenie
sa bude môcť preukazovať získaným medziná-
rodne platným certifikátom a tým rastie jeho hod-
nota na trhu práce doma i v zahraničí. 

Z pohľadu zamestnávateľa:
�� certifikácia poskytuje kvalitatívny štandard, po-

dľa ktorého môže porovnávať nároky na pra-
covníkov projektových tímov pri ich nábore,

tréningu a rozvoji,
�� certifikácia sa môže stať súčasťou kariérneho

rastu zamestnancov,
�� certifikácia poskytuje marketingový nástroj na

prezentáciu výborného personálneho vybave-
nia podniku v oblasti riadenia projektov a tým
odlíšenie od konkurencie,

�� certifikácia umožňuje zavedenie jednotného štan-
dardu projektového riadenia v celom podniku.

Z pohľadu zákazníka:
�� certifikácia umožňuje posúdiť odbornú spôso-

bilosť projektového manažéra, ktorý má na sta-
rosti jeho zákazku a financie,

�� certifikácia poskytuje dobrý nástroj overenia si
skutočnosti, že príslušnú osobu odborné kruhy
uznávajú ako odborne spôsobilého odborníka
na projektové riadenie. 
Žiada sa poznamenať že certifikácia je nezávislý

spôsob uznania odbornej spôsobilosti. Certifikácia
sama osebe však nezaručí, či konkrétny odborník
na projektové riadenie bude pri riadení daného

projektu úspešný alebo nie. Dáva však na to veľké
predpoklady.

SPOLOČNOSŤ PRE PROJEKTOVÉ 
RIADENIE – SPPR

Spoločnosť pre projektové riadenie (ďalej len
SPPR) je dobrovoľným profesijným spoločenstvom
fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa pro-
jektovým riadením. Svoju pôsobnosť vykonáva na
území Slovenskej republiky. Účelom SPPR je vše-
stranná podpora profesionálneho rozvoja projek-
tového riadenia, najmä zvyšovanie úrovne kvali-
fikácie, výmena informácií a skúseností, rozvoj
počítačovej podpory, podpora pri zavádzaní systému
certifikácie odborníkov projektového riadenia, vý-
skum a rozvoj poradenstva v oblasti projektového
riadenia. SPPR je založená ako občianske združe-
nie s charakterom neziskovej organizácie.

SLOVENSKÝ INŠTITÚT 
PROJEKTOVÉHO RIADENIA – SIPR

Orgánom SPPR pre certifikáciu odborníkov pro-
jektového riadenia je Slovenský inštitút projektového
riadenia (SIPR). Činnosť SIPR nenahrádza činnosť
štátnych orgánov, ale riadi sa podľa príslušných 
a aktuálnych noriem a právnych predpisov Sloven-
skej republiky vzťahujúcich sa na proces certifiká-
cie a na certifikačné orgány a príslušné predpisy
SPPR a Medzinárodnej spoločnosti pre projektové
riadenie – IPMA (International Project Management
Association).

Úlohou SIPR je nezávislé overovanie odbornej
spôsobilosti a certifikácia odborníkov projektového
riadenia. Členstvom SPPR v IPMA je zabezpečené,
že certifikácia SIPR zodpovedá aktuálnemu stavu
poznania v oblasti projektového riadenia a že nové
poznatky sa bezprostredne premietajú do hodno-
tiacich kritérií. SIPR sa usiluje o národné a medzi-
národné uznávanie svojich certifikátov. Zohľadňuje
normu EN ISO/IEC 17024 platnú v národnom a me-
dzinárodnom meradle pre certifikáciu personálu.

MEDZINÁRODNÁ SPOLOČNOSŤ 
PRE PROJEKTOVÉ RIADENIE – IPMA

IPMA zastrešuje medzinárodnú sieť národných
spoločností pre projektové riadenie, opierajúcu sa
o spoločne stanovené hodnotiace kritériá a pravidlá

Certifikácia je nezávislý spôsob uznania odbornej spôsobilosti. V oblasti projektového riadenia to znamená
nezávislý spôsob uznania odbornej spôsobilosti odborníkov na projektové riadenie Spoločnosťou pre
projektové riadenie. Amatérske vedenie projektu môže spôsobiť vzhľadom na jeho jedinečnosť a nákladnosť
veľké škody. Tie môžu postihnúť tak realizátora, ako aj odberateľov a s nimi i štát a obce. Tieto škody
možno obmedziť, ak projekty budú riadiť iba skutoční profesionáli – odborníci na projektové riadenie.

doc. Ing. Petr Všetečka, CSc., Ing. Rudolf Takáč 

Certifikácia odborníkov na projektové
riadenie podľa štandardu IPMA
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certifikácie projektových manažérov. IPMA kon-
troluje ich dodržiavanie prostredníctvom IPMA Cer-
tification Validation Management Board (CVMB).

CERTIFIKAČNÉ STUPNE
Odborník na projektové riadenie je osoba s od-

bornou spôsobilosťou na projektové riadenie, ove-
renou hodnoverným spôsobom. V podmienkach
Slovenskej republiky je týmto hodnoverným spô-
sobom certifikácia odborníkov na projektové ria-
denie Spoločnosťou pre projektové riadenie. Cer-
tifikačný systém SPPR je aplikáciou certifikačného
systému medzinárodnej spoločnosti pre projekto-
vé riadenie IPMA a má štyri certifikačné stupne:

„A“ – Certifikovaný riaditeľ projektov (Certi-
fied Project Director) je schopný riadiť niekoľko cer-
tifikovaných projektových manažérov v rámci prog-
ramu alebo v rámci organizácie.

„B“ – Certifikovaný manažér komplexných pro-
jektov (Certified Senior Project Manager) je do-
statočne skúsený, aby bol schopný sám riadiť rôz-

ne druhy komplexných projektov.
„C“ – Certifikovaný projektový manažér (Cer-

tified Project Manager) je schopný zastávať dôle-
žitú funkciu v tíme zložitého projektu alebo sám
riadiť jednoduchý projekt.

„D“ – Certifikovaný člen projektového tímu
(Certified Project Management Associate) je schop-
ný pracovať v projektovom tíme.

Platnosť certifikátu je obmedzená pre stupne
„A“, „B“ a „C“ na 5 rokov. Platnosť pre stupeň „D“ nie
je časovo obmedzená. Certifikáty sú číslované a evi-
dované certifikačným orgánom SPPR (SIPR) a IPMA.
Certifikáty majú medzinárodnú platnosť a sú vy-
dávané v slovenskom a anglickom jazyku.

ROZVOJ PROJEKTOVÉHO 
RIADENIA NA SLOVENSKU

Rozvoj projektového riadenia na Slovensku má
rastúcu tendenciu. Hlavným kvantitatívnym uka-
zovateľom je rastúci počet realizovaných projektov.
Jedným z kvalitatívnych ukazovateľov je rastúci po-
čet certifikovaných odborníkov na projektové ria-
denie. Vývoj tohto trendu je zachytený v tabuľke 2.

Certifikovať sa, alebo necertifikovať sa? Odpo-
rúčame – certifikovať sa. Prečo? Zvýši sa tým pre-
dovšetkým vaša hodnota a konkurencieschopnosť
na domácom aj medzinárodnom trhu. Kde hľadať
kontakty a podrobné informácie o certifikácii?
Využite internetovú adresu (1) uvedenú nižšie.
Nájdete tam aj e-mailové a telefónne spojenie na
zodpovedných pracovníkov, ktorí odpovedia na

každú vašu otázku. Ako prebieha vlastná certi-
fikácia? Podrobný popis a obsah certifikácie je
popísaný v literatúre (1), ktorej elektronickú ver-
ziu si môžete stiahnuť z uvedenej internetovej
adresy. Čo sa na certifikačnej skúške vyžaduje?
Súbor požadovaných schopností pre odborníkov
na projektové riadenie je popísaný v rovnomennej
publikácii, ktorá je prekladom ICB – IPMA Com-
petence Baseline. Preklad novej verzie 3.0 z roku
2006 bude k dispozícii na jeseň 2007. Publikáciu
si môžete objednať elektronicky na adrese „certi-
fication@sppr.sk“ alebo priamo zakúpiť v sídle SPPR
v Trnave.

(Autori doc. Ing. Petr Všetečka, CSc., je členom výbo-
ru Spoločnosti pre projektové riadenie, a Ing. Rudolf
Takáč je riaditeľom Slovenského inštitútu projekto-
vého riadenia)

Tab. 2: Vývoj počtu certifikovaných odborníkov
na projektové riadenie

Stupne certifikátov Spolu
B+ 2) B C D

2001 0 0 1 1 2
2002 2 5 4 5 16
2003 1 2 26 4 33
2004 0 4 11 9 24
2005 1 5 22 30 58
2006 17 21 28 66
2007 1) 13 16 7 36
Spolu 50 101 84 235

Poznámka:
1) Predbežný stav k 20. máju 2007 (uchádzači o IPMA stupeň B sú v certifikačnom

procese)
2) Certifikačná skúška na získanie certifikátu IPMA stupňa B+ sa vykonávala do konca

roka 2005 v cudzom jazyku. Od roku 2006 všetci úspešní uchádzači o stupeň B
(nezáleží, v akom jazyku sa skúška vykonala) získavajú certifikát IPMA stupeň B. 

Skúška na IPMA stupeň A sa zatiaľ na Slovensku nevykonala.

Obr. 1: Vzor certifikátu na stupeň C 
v anglickom jazyku
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