VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
zverejnené na www.usske.sk od 29.07.2010 do 16.08.2010
1.

2.

Identifikácia obstarávateľa:
Názov organizácie:
IČO:
Sídlo organizácie:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:
web stránka:
(ďalej „vyhlasovateľ“)

U. S. Steel Košice, s.r.o.
36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel, Košice 044 54
Ing. Denisa Havrila Belányi
+ 421-55-673 44 48
DHavrilaBelanyi@sk.uss.com
www.usske.sk

Typ zmluvy:

Zmluva o organizačno-technickom zabezpečení vzdelávania zamestnancov podľa ust. § 262 ods. 2 Obchodného
zákonníka
3.

Názov zákazky:

„Vzdelávací projekt USS - Organizačno-technické zabezpečenie školení zamestnancov“
4.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je organizačno-technické zabezpečenie vzdelávania zamestnancov vyhlasovateľa v rámci projektu
vzdelávania, ktorý bol vypracovaný na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Kód
výzvy: DOP – SIA- 2010/1.2.1/01, Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 1 Podpora rastu
zamestnanosti, Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivity 1 Podpora adaptability podnikov, podnikateľov,
podnikateľských združení a regiónov, vyhlásená Sociálnou implementačnou agentúrou dňa 4.5.2010. Podrobný popis
zákazky je popísaný v prílohe č. 1. tohto vyhlásenia OVS.
5.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania predmetu zákazky: U. S. Steel Košice, s.r.o. a priestory, ktoré zabezpečí poskytovateľ služby –
uchádzač – bližšie pozri bod 10.5 a Prílohu č. 1. tohto vyhlásenia OVS.
6.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Navrhovateľ predloží návrh na celý predmet zákazky.

7.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Vyhlasovateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

8.

Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:

Zmluva o organizačno-technickom zabezpečení vzdelávania zamestnancov bude podpísaná s úspešným navrhovateľom
s odkladom účinnosti ku dňu podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt
vzdelávania medzi vyhlasovateľom a poskytovateľom NFP. Vzdelávanie bude poskytované od nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o organizačno-technickom zabezpečení vzdelávania zamestnancov v súlade s harmonogramom vzdelávania
uvedeného v žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku po dobu cca. 18 mesiacov.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude realizovať z vlastných zdrojov vyhlasovateľa a z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
(ESF). Záloha na dodávku služby nebude poskytnutá. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených
s účasťou na súťaži.

10. Podmienky účasti navrhovateľov:
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

Doklad o oprávnení poskytovať služby tvoriace predmet tejto súťaže (napr. výpisu z obchodného registra,
živnostenského listu, a pod.), vrátane dokladov vydaných v inom štáte.
ISO certifikát podľa SMK 9001:2000, pričom vyhlasovateľ prijme aj iné dôkazy predložené
navrhovateľmi, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na
vystavenie príslušného certifikátu, vrátane dokladov vydaných v inom štáte.
Akreditácia MŠ SR na anglický jazyk (vzdelávanie podľa CEF), pričom vyhlasovateľ prijme aj iné
dôkazy predložené navrhovateľmi, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa
požiadaviek na získanie príslušnej akreditácie, vrátane dokladov vydaných v inom štáte.
Minimálne 2 referencie (referencia by mala obsahovať minimálne nasledovné údaje: názov (obchodné
meno a sídlo objednávateľa, názov zákazky, charakteristiku zákazky /stručný opis/, počet preškolených
osôb, termín začatia poskytovania služieb, meno, tel. č., prípadne e-mail kontaktnej osoby objednávateľa,
u ktorej si možno overiť uvedené informácie) o realizovaní vzdelávania v roku 2009 v oblastiach
tvoriacich predmet tejto obchodnej verejnej súťaže s minimálnym nasledovným počtom vzdelávaných
osôb:
10.5.1. anglický jazyk: 1 000 osôb
10.5.2. manažérske zručnosti: 300 osôb
10.5.3. v oblasti IT mimo MS Office: 70 osôb
Všetky hore uvedené minimálne limity musia byť splnené kumulatívne.
Doklad preukazujúci, že navrhovateľ disponuje dostatočným priestorom určeným na vzdelávanie
zamestnancov vyhlasovateľa v blízkosti (LV, nájomná zmluva):
‐ pre Aktivitu 1 – Jazykové školenia – Anglický jazyk:
o v priestoroch, ktoré zabezpečí poskytovateľ služby – uchádzač na území mesta Košice a
priestory do 2000 m od sídla vyhlasovateľa – min. možnosť školenia 5 kurzov po 4 osoby
súčasne – opis kapacity miestnosti, ktoré má navrhovateľ k dispozícii.
‐ pre Aktivitu 2 – Manažérske školenia – školenia manažérov 1. Línie – v priestoroch vyhlasovateľa
‐ pre Aktivitu 3 – Vzdelávacie aktivity v oblasti IT – v priestoroch, ktoré zabezpečí navrhovateľ –
uchádzač na území SR
Doklad preukazujúci priemerný ročný obrat navrhovateľa v predmete zákazky v min. výške 1 500 000
EUR za posledné tri roky (2007, 2008, 2009 ) – prehlásenie o priemernom ročnom obrate navrhovateľa a
výkaz ziskov a strát s vyznačením obratu .

Pričom postačí aj kópia hore uvedených dokladov. V prípade pochybnosti o pravdivosti a pravosti predložených kópii je
vyhlasovateľ oprávnený navrhovateľa vyzvať na predloženie originálu uvedených dokladov na nahliadnutie.
Navrhovateľ je povinný takejto požiadavke vyhlasovateľa vyhovieť do 12 hodín od zaslania písomnej výzvy na email
uvedený navrhovateľom v návrhu podľa bodu 13.1. Predloženie nepravých alebo nepravdivých dokladov a informácii
navrhovateľom alebo nevyhovenie výzve podľa tohto bodu je dôvod na neprijatie návrhu.
11. Lehota a miesto na predkladanie návrhov:
Lehota na predkladanie návrhov: do 16.08.2010 do 10:00 hod. Návrhy je možné zaslať na kontaktnú osobu poštou na
adresu sídla vyhlasovateľa alebo doručiť ho osobne kontaktnej osobe vyhlasovateľa na adrese: U. S. Steel Košice, s.r.o.,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika, hlavná budova spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.,
tretie poschodie, kancelária generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov. V prípade zaslania
návrhu poštou je rozhodujúci čas doručenia návrhu a nie jeho odoslania.
12. Spôsob predkladanie návrhov:
12.1.
12.2.
12.3.

Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme, ktorá
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Návrh sa predkladá v uzatvorenej a neporušenej obálke
s označením: „OVS – vzdelávanie – NEOTVÁRAŤ“.
Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa.
Súčasťou súťažného návrhu je nacenený rozpočet podľa prílohy č. 2. tohto vyhlásenia podpísaný
v jednom vyhotovení štatutárnym zástupcom navrhovateľa. Nacenený rozpočet predloží navrhovateľ aj
elektronicky.

13. Obsah návrhu:
Návrh predložený navrhovateľom musí obsahovať nasledujúce doklady, chronologicky zoradené:
13.1.
identifikačné údaje navrhovateľa: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho
podnikania, meno, priezvisko a funkcia všetkých štatutárnych zástupcov uchádzača, IČO, DIČ, bankové
spojenie, číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa;
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13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami určenými vyhlasovateľom v tomto vyhlásení
verejnej obchodnej súťaže, podpísané štatutárnym zástupcom;
doklady podľa bodu 10. tohto vyhlásenia;
nacenený rozpočet podľa prílohy č. 2. tohto vyhlásenia podpísaný v jednom vyhotovení štatutárnym
zástupcom navrhovateľa;
nacenený rozpočet predložený elektronicky.

14. Otváranie obálok s návrhmi:
Dátum a čas otvárania obálok s návrhmi: 16.08.2010 o 14:00 hod. Otváranie obálok sa uskutoční na v mieste sídla
vyhlasovateľa na adrese: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika,
hlavná budova spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., tretie poschodie, kancelária generálneho manažéra pre
zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov. Otváranie obálok s návrhmi je neverejné.
15. Kritériá na hodnotenie návrhov – spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Kritériom na vyhodnotenie najvhodnejšieho návrhu je najnižšia cena celkom v EUR (s DPH). Hodnotené budú len
návrhy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovenie § 284 Obchodného zákonníka a tohto vyhlásenia.
16. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota na vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 20.08.2010. Vyhlasovateľ oznámi
navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a vyzve ho na podpis zmluvy podľa bodu 2. Tohto
vyhlásenia. Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy odmietol. Vyhlasovateľ
je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy, ak mu žiadny nevyhovuje.
17. Zmluvné podmienky
Zmluva podľa bodu 2. Tohto vyhlásenia uzatvorená s úspešným navrhovateľom musí obsahovať nasledovné
ustanovenia:
17.1

17.2.

Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej
pomoci, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci kód výzvy DOP – SIA- 2010/1.2.1/01, Operačný program zamestnanosť a sociálna
inklúzia, Prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných
miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej
aktivity 1 Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov, vyhlásenej
Sociálnou implementačnou agentúrou dňa 4.5.2010.
Poskytovateľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel),
detto platí pre každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu
zmluvy.

18. Lehota viazanosti návrhov: do 31.12.2010
v Košiciach, dňa 28.7.2010

__________________________________________
Ing. Martin Pitorák
Viceprezident pre ľudské zdroje

__________________________________________
RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA
Viceprezident pre riadenie externých služieb a vzťahov
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PRÍLOHA Č. 1.
PODROBNÝ POPIS ZÁKAZKY
Aktivita 1 – Jazykové školenia – Anglický jazyk
Jazykové školenie – Anglický jazyk – Individuálna výuka
Počet účastníkov:
201
Forma výučby:
Individuálna
Rozsah výučby:
240 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS), resp. v prípade požiadavky frekventanta v
priestoroch vyhlasovateľa
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky. Z dôvodu vyššej
efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú realizované mimo
priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na základe výberového
konania v súlade s rozpočtom. Na požiadanie objednávateľa budú realizované v priestoroch
objednávateľa na náklady externého dodávateľa (zahrnuté v cene za vyučovaciu hodinu)
Cieľ kurzu:
Naučiť sa porozumieť hovorenému a čítanému textu, vedieť formulovať vlastné myšlienky,
používať správne gramatické tvary, zvládať konverzácie na rôzne všeobecné aj odborné
témy, dokázať písať v anglickom jazyku, viesť obchodnú korešpondenciu. Výučba prebieha
systémom "1 to 1", t.j. lektor + študent, individuálny prístup ku každému účastníkovi.
Metodické zabezp.:
Kombinácia prednášok a praktických cvičení, gramatické cvičenia, konverzácie, použitie
audiovizuálnych pomôcok
Jazykové školenie – Anglický jazyk – Duo výuka
Počet účastníkov:
448
Forma výučby:
2 osoby v skupine
Rozsah výučby:
240 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS), resp. v prípade požiadavky frekventantov v
priestoroch vyhlasovateľa
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky. Z dôvodu vyššej
efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú realizované mimo
priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na základe výberového
konania v súlade s rozpočtom. Na požiadanie objednávateľa budú realizované v priestoroch
objednávateľa na náklady externého dodávateľa (zahrnuté v cene za vyučovaciu hodinu)
Cieľ kurzu:
Naučiť sa porozumieť hovorenému a čítanému textu, vedieť formulovať vlastné myšlienky,
používať správne gramatické tvary, zvládať konverzácie na rôzne všeobecné aj odborné
témy, dokázať písať v anglickom jazyku, viesť obchodnú korešpondenciu. Dôraz sa kladie na
komunikáciu a interaktivitu účastníkov s lektorom.
Metodické zabezp.:
Kombinácia prednášok a praktických cvičení, gramatické cvičenia, konverzácie, použitie
audiovizuálnych pomôcok
Jazykové školenie – Anglický jazyk – Skupinová výuka
Počet účastníkov:
469
Forma výučby:
Maximálne 4 účastníci v skupine
Rozsah výučby:
240 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS), resp. v prípade požiadavky frekventantov v
priestoroch vyhlasovateľa
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky. Z dôvodu vyššej
efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú realizované mimo
priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na základe výberového
konania v súlade s rozpočtom. Na požiadanie objednávateľa budú realizované v priestoroch
objednávateľa na náklady externého dodávateľa (zahrnuté v cene za vyučovaciu hodinu)
Cieľ kurzu:
Naučiť sa porozumieť hovorenému a čítanému textu, vedieť formulovať vlastné myšlienky,
používať správne gramatické tvary, zvládať konverzácie na rôzne všeobecné aj odborné
témy, dokázať písať v anglickom jazyku, viesť obchodnú korešpondenciu. Dôraz sa kladie na
dialógy v skupine v rôznych situáciách
Metodické zabezp.:
Kombinácia prednášok a praktických cvičení, gramatické cvičenia, konverzácie, použitie
audiovizuálnych pomôcok
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Jazykové školenie – Anglický jazyk – Študijný materiál
Počet účastníkov:
1118
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012
Stanovenie ceny:
cena za študijný materiál pre 1 účastníka
Aktivita 2 – Manažérske školenia – školenia manažérov 1. línie
Počet účastníkov:
368
Forma výučby:
Skupinová 13 – 15 účastníkov v skupine
Rozsah výučby:
2,5 dňa po 8 vyučovacích hodín (celkom 20 hodín; 1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory vyhlasovateľa
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály
a všetky náklady externého dodávateľa spojené so školením (náklady lektora na dopravu
a ubytovanie, a pod.). Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a
neformálne prostredie) budú realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované
externým dodávateľom na základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
získanie zručností manažérov 1. línie tzv. majstrov z oblasti efektívneho vedenia ľudí a na
rozvoj kompetencií podporujúcich odborné a úspešné vedenie výkonných pracovných
skupín:
− Budovanie strategických pracovných vzťahov
− Komunikačné zručnosti – jasná formulácia úloh a ich jednoznačné delegovanie,
aktívne počúvanie a poskytovanie spätnej väzby
− Delegovanie zodpovednosti – podpora ostatných členov skupiny a objasňovanie
očakávaní
− Efektívne rozhodovanie – na príkladoch prípadových štúdií
− Motivácia – prejav uznania výkonu skupiny alebo jednotlivcov, ktorý prekračuje
očakávania
− Vedenie vysoko výkonnej skupiny k dosahovaniu výsledkov
− Riešenie konfliktov – v rámci riadenej pracovnej skupiny
− Rozmanitosť ľudí a generačné rozdiely
− Plánovanie a organizovanie práce – tipy a techniky pre dosiahnutie úspechu
− Vedenie k bezpečnosti – základné princípy bezpečnosti a ich správna a efektívna
implementácia do pracovného života
− Pracovné štandardy – objasňovanie očakávaní
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
Aktivita 3 – Vzdelávacie aktivity v oblasti IT
Kurz - Datawarehousing & Oracle BI: Oracle BI SuiteEE - Build Repositories
Počet účastníkov:
10
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
5 školiacich dní po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Kurz poskytuje účastníkom všetky step by step postupy na vybudovanie a overovanie
trojvrstvovej schránky Oracle BI. Účastníci sa oboznámia s použitím Oracle BI Server
Administrátorom na vytváranie jednoduchých schránok podľa požiadaviek obchodných
spoločností, majú k dispozícii schémy, návrhy a budujú logické modely v súlade s
požiadavkami užívateľov a dostávajú spätnú väzbu v Oracle BI prostredí. Učia sa ako
vybudovať fyzikálne a logické spojenia, navrhujú meratele, výpočty a ako ich môžu v danom
procese overovať. Modelujú komplexné požiadavky ako mnohopočetné logické regresie,
súhrnné prehľady a pod. Oboznámia sa ako implementovať bezpečnostné prvky OracleBI
servera, riadiť OracleBI Server cache, nastaviť multi-uživateľské prostredie.
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia
Oracle Application Server 10R2 Part 1,2
Počet účastníkov:
8
Forma výučby:
Skupinová
5

Rozsah výučby:
Termín realizácie:
Miesto realizácie:
Stanovenie ceny:

Cieľ kurzu:

Metodické zabezp.:

10 školiacich dní po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Kurz je zameraný na získanie znalostí o architektúre Oracle Application Server 10R2 a
umožňuje účastníkom efektívne inštalovať a prevádzkovať Oracle Application Server 10R2.
Účastníci sa naučia prístupové cesty, použitie a nástroje riadenia uvedeného softwéru, budú
mať možnosť odskúšať na základných úlohách riadenie SW štartovanie, ukončenie práce
Oracle Application Server 10R2a jeho súčastí. Budú môcť konfigurovať Oracle Application
Server 10R2 infraštruktúru servera strednej úrovne. Budú vedieť rozvinúť aj J2EE ako Web
aplikácie. Naučia sa koncept identifikácie riadenia a ako konfigurovať a riadiť Oracle
Internet Directory a autorizačné aplikácie na uvedený server, ako zabezpečiť bezpečnosť
Oracle AS portálu ( zálohovanie a reštartovanie Oracle Application Server 10R2 v prípade
ohrozenia. Po absolvovaní kurzu účastníci obdržia certifikát a CD ROM ako referenčný
nástroj na samo štúdium.
Prednášky, praktické cvičenia

Oracle Application Server 10R3
Počet účastníkov:
3
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
2 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Oracle Application Server 10R3 poskytuje novú verziu OC4J, v závislosti od typu inštalácie
zahrňuje Oracle http server J2EE., Oracle process Manager a notifikačný server OPMN.
Môže byť spojený s prostredím existujúceho aplikačného serveru. Účastníci sa oboznámia s
jeho inštaláciou, manažovaním, zálohovaním a zabezpečovaním bezpečnosti a rozvinutím
J2EE aplikácií ako je tvorba a manažovanie web stránok. Naučia sa ako tvoriť clusters a ako
vytvoriť upgrade servera Oracle Application Server 10R3. Účastníci budú po absolvovaní
tohto kurzu oprávnení administrátori uvedeného servera.
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia
Oracle Database 11g: Performance Tuning
Počet účastníkov:
6
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
5 školiacich dní po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Účastníci sa oboznámia s vhodnou metodológiou a dostupnými nástrojmi na Oracle Database
tuning, budú môcť využívať nástroje založené na automatickom Workload Repository, na
dolaďovanie databáz v reálnom čase, budú vedieť identifikovať a dolaďovať bežné SQL
problémy, používať stránky Enterprise Manager na sledovanie Oracle databázy.
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia
Oracle Database 11g: RAC Administration
Počet účastníkov:
5
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
5 školiacich dní po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
6

Cieľ kurzu:

Metodické zabezp.:

realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Kurz ponúka účastníkom základy všeobecných zásad a možností Oracle Database 11g
Release 1 pre Oracle Real Application Clusters (RAC). Účastníci sa naučia ako inštalovať a
administrovať Oracle Clusterware, Real Application Clusters, a Automatic Storage
Management ako aj administrovať príslušné databázy a prostredia, ktoré používajú Enterprise
Manager Grid Control. Budú vedieť nakonfigurovať jednotlivé služby pre databázy, ako
pridávať alebo odstraňovať uzly v klasteroch.
Prednášky, praktické cvičenia

Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL New Features
Počet účastníkov:
9
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
2 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Tento kurz dáva účastníkom znalosti o vylepšenej verzii Oracle Database 10g pre binárne
vyjadrené údaje s pohyblivou rádovou čiarkou. Vylepšenia sa tykajú práce s vloženými
príkazmi, tabuľkovými funkciami, prevodom radov, spätnými črtami a ďalšími SQL
vylepšeniami. Účastníci sa učia ako používať pravidelné kombinácie na vyhľadávanie
a narábanie s podobnými vzorkami v reťazcoch údajov.
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia
Oracle Directory Services: Administration
Počet účastníkov:
4
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
5 školiacich dní po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Účastníci sa naučia používať základňu Oracle Directory Integration na synchronizáciu s
Oracle Internet Directory, Active Directory a so Sun Java Directory, budú vedieť
implementovať nástroje predmetnej databázy a LDAP replikácie, budú vytvárať
a konfigurovať rôzne adaptéry ako databázy, LDAP a Join View. Budú vedieť mapovať pre
Oracle Virtual Directory, inštalovať konfigurovať a administrovať Oracle Virtual Directory
Manager a Server a poskytovať bezpečné zabezpečenie pre Oracle Internet Directory.
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia
Oracle WebLogic Server 10g R3 System Administration
Počet účastníkov:
11
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
4 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Tento kurz je určený pre systémových administrátorov na získanie vedomostí o technikách
inštalovania, konfigurácie, rozmiestnenia a zabezpečovania klusterovaných aplikácií
a rozmiestnených systémov uložených na Oracle WebLogic Serveri 10g R3. Oboznámia sa
s metódami na dôkladnejšiu implementáciu z dôvodu spoľahlivej bezpečnosti. Účastníci
budú schopní zabezpečiť kvalitu služieb pre veľké J2EE aplikácie uložené na Students
Oracle WebLogic Server 10.3.
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia
Oracle WebLogic Server 11g: Overview for WLS Administrators
7

Počet účastníkov:
Forma výučby:
Rozsah výučby:
Termín realizácie:
Miesto realizácie:
Stanovenie ceny:

Cieľ kurzu:
Metodické zabezp.:

6
Skupinová
1 školiaci deň po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Tento kurz je určený pre systémových administrátorov na získanie vedomostí o technikách
inštalovania, konfigurácie, rozmiestnenia a zabezpečovania klusterovaných aplikácií
a rozmiestnených systémov uložených na Oracle WebLogic Server 11g.
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie

SOA: Architectural Concepts of Service Infrastructure
Počet účastníkov:
5
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
2 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Účastníci tohto kurzu sú podnikoví architekti a IT projektoví lídri. Účelom kurzu je
oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi a návrhovými koncepciami spojenými
s kontrolou nad behom programu SOA, registráciou obsluhy, bezpečnosťou a sledovaním
a problémami spojenými s týmito funkciami. Účastníci budú vedieť organizovať, plánovať
a navrhovať architektúru pre SOA a porozumieť vybaveniu ESB.
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
MOC - Microsoft Official Curriculum - Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
Počet účastníkov:
5
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
5 školiacich dní po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
MOC - Microsoft Official Curriculum - Designing a Reporting Solution Architecture Using Microsoft SQL Server
2005 Reporting Services
Počet účastníkov:
3
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
2 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
8

MOC - Microsoft Official Curriculum - Designing an ETL Solution Architecture Using Microsoft SQL Server 2005
Integration Services
Počet účastníkov:
4
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
2 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
MOC - Microsoft Official Curriculum - Microsoft Windows 2003 – monitorovanie a údržba
Počet účastníkov:
4
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
3 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
MOC - Microsoft Official Curriculum - MOC 6292 - Installing and Configuring Windows 7
Počet účastníkov:
26
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
3 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
MOC - Microsoft Official Curriculum - Planning and Administering Windows Server 2008 Servers
Počet účastníkov:
6
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
5 školiacich dní po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
9

MOC - Microsoft Official Curriculum – Planning for Windows Server 2008 Servers
Počet účastníkov:
5
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
3 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
MOC - Microsoft Official Curriculum - Pokročilá tvorba Webových aplikácií ASP.NET 2.0 - Workshop
Počet účastníkov:
3
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
3 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
MOC - Microsoft Official Curriculum - Progamming with XML in the Microsoft . NET Framework
Počet účastníkov:
3
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
3 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
MOC - Microsoft Official Curriculum - Tuning and Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server 2005
Počet účastníkov:
3
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
3 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
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MOC - Microsoft Official Curriculum - Vývoj web aplikácií v Microsoft ASP.NET 2.0
Počet účastníkov:
3
Forma výučby:
Skupinová
Rozsah výučby:
3 školiace dni po 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút)
Termín realizácie:
09/ 2010 – 02/2012 (predpoklad)
Miesto realizácie:
školiace priestory navrhovateľa (víťaza OVS)
Stanovenie ceny:
v cene kurzov je zahrnutý prenájom školiacich priestorov a techniky, študijné materiály.
Z dôvodu vyššej efektivity kurzov (nerušený priebeh, vhodné a neformálne prostredie) budú
realizované mimo priestorov spoločnosti a budú zabezpečované externým dodávateľom na
základe výberového konania v súlade s rozpočtom.
Cieľ kurzu:
Školenie je určené počítačovým profesionálom, vývojárom prípadne správcom databáz, ktorí
vyvíjajú, podporujú a implementujú riešenia pre praktické situácie reálneho sveta s použitím
produktov a technológií Microsoft. Je zamerané na inštaláciu, administráciu, zálohovanie
a Security. Kurzy vyučujú certifikovaní školitelia MCT (Microsoft Certified Trainers).
Metodické zabezp.:
Prednášky, praktické cvičenia, modelové príklady, prípadové štúdie
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Príloha č. 2.
PODROBNÝ ROZPOČET
Názov položky - vzdelávacej
aktivity/kurzu/modulu

P. č.

Merná
jednotka

Jednotková
cena bez DPH

Počet
jednotiek

Celkom bez
DPH

Celkom s DPH

Vyškolenie zamestnancov
1

Jazykové školenie – Anglický jazyk – Individuálna
výučba

107 520

Jazykové školenie – Anglický jazyk – Skupinová
výučba

vyučovacia
hodina
vyučovacia
hodina
vyučovacia
hodina

2

Jazykové školenie – Anglický jazyk – Duo výučba

3
4

Manažérske školenia – školenia manažérov 1. línie

osobokurz

368

osobokurz

10

48 240

112 560

6

Datawarehousing & Oracle BI: Oracle BI SuiteEE Build Repositories
Oracle Application Server 10R2 Part 1,2

osobokurz

8

7

Oracle Application Server 10R3

osobokurz

3

8

Oracle Database 11g: Performance Tuning

osobokurz

6

9

Oracle Database 11g: RAC Administration

osobokurz

5

10

Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL New
Features

osobokurz

9

osobokurz

4

osobokurz

11

osobokurz

6

osobokurz

5

osobokurz

5

osobokurz

3

osobokurz

4

osobokurz

4

osobokurz

26

osobokurz

6

osobokurz

5

osobokurz

3

osobokurz

3

osobokurz

3

osobokurz

3

počet

1118

5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Oracle Directory Services: Administration
Oracle WebLogic Server 10g R3 System
Administration
Oracle WebLogic Server 11g: Overview for WLS
Administrators
SOA:
Architectural
Concepts
of
Service
Infrastructure
MOC - Microsoft Official Curriculum - Configuring,
Managing and Maintaining Windows Server 2008
Servers
MOC - Microsoft Official Curriculum - Designing a
Reporting Solution Architecture Using Microsoft
SQL Server 2005 Reporting Services
MOC - Microsoft Official Curriculum - Designing an
ETL Solution Architecture Using Microsoft SQL
Server 2005 Integration Services
MOC - Microsoft Official Curriculum - Microsoft
Windows 2003 – monitorovanie a údržba
MOC - Microsoft Official Curriculum - MOC 6292 Installing and Configuring Windows 7
MOC - Microsoft Official Curriculum - Planning and
Administering Windows Server 2008 Servers
MOC - Microsoft Official Curriculum - Planning for
Windows Server 2008 Servers
MOC - Microsoft Official Curriculum - Pokročilá
tvorba Webových aplikácií ASP.NET 2.0 Workshop
MOC - Microsoft Official Curriculum - Progamming
with XML in the Microsoft . NET Framework
MOC - Microsoft Official Curriculum - Tuning and
Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server
2005
MOC - Microsoft Official Curriculum - Vývoj web
aplikácií v Microsoft ASP.NET 2.0
Študijný materiál na jazykové školenie

Celkom

Uvedené sumy budú platné pri 19 % sadzbe DPH. V prípade, ak dôjde k zmene sadzby DPH na základe zmien
legislatívy, upravia sa uvedené sumy cien primerane.
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