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Vás pozýva na online kurz

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI
S MOBILNÝM ZARIADENÍM ANDROID
ÚČASTNÍCI:
Kurz je určený používateľom, ktorí sa chcú zoznámiť so základným portfóliom aplikácií
operačného systému Android určeného pre mobilné telefóny alebo tablety.
CIEĽ:
Kurz určený pre používateľov mobilného telefónu alebo tabletu využívajúcich operačný
systém Android (Samsung, Xiaomi, Sony, OnePlus a pod.) Školenie sa zameriava
na používateľov, ktorí potrebujú pracovať s mobilným zariadením na používateľskej úrovni,
ovládať bežne nainštalované aplikácie (napr. aplikácie určené na hlasovú komunikáciu,
navigáciu, kalendár, pripomienky, e-mail, prácu s dokumentami, tabuľkami alebo
prezentáciami), vedieť si nainštalovať/odinštalovať potrebnú aplikáciu a zálohovať obsah
zariadenia (fotografie, kontakty) s PC.
OBSAH KURZU:
• Oboznámenie sa so základnou prácou s mobilným zariadením
o práca s obrazovkou, usporiadanie ikon
o práca s hornou časťou (wi-fi, bluetooth, režim lietadla, časovač, notifikácie, kalendár,
pripomienky, počasie atď.)
• Ukážka práce so zariadením pomocou gest
• Práca s e-mailom
• Využívanie užitočných aplikácii pre hlasové a textové zdieľanie informácií, ako sú
Skype, WhatsApp
• Využívanie užitočných aplikácií na manažovanie pracovných aktivít a udalostí (kalendár,
pripomienky, úlohy)
• Využívanie užitočných aplikácií na prácu s dokumentom, tabuľkou a prezentáciou
• Mobilný telefón ako navigácia (výber vhodnej a bezplatnej navigácie)
• Zálohovanie, zdieľanie obsahu (fotografií) prostredníctvom Google Drive
• Inštalácia/odinštalácia aplikácií pomocou Obchod Play
• Vyhľadávanie, prehrávanie a ukladanie piesní alebo videa
• Vyhľadávanie a čítanie e-bookov
• Práca s inteligentným asistentom Google Now – používanie hlasových príkazov
a inštrukcií
• Ako vhodne zabezpečiť zariadenie pred neoprávnenou osobou
• Aktualizácia operačného systému
• Hľadanie strateného alebo ukradnutého zariadenia

LEKTOR:
Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA:

11. november 2021

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš
 +421 905 436 719
e-mail: mario.golias@ibv-nbs.sk

TECHNICKÁ REALIZÁCIA:
Kurz bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú
vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC
nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie cez web.
Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo
PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.
Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným
účastníkom pred konaním kurzu.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
vyučovanie:

9.00 h – 14.30 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

95,00 EUR
114,00 EUR

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK2022730369

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SK BX
2272
0308

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky,
t.j. 5. novembra 2021, a priloženú IDENTIFIKÁCIU PLATBY (s názvom podujatia) zašlú
ihneď po jeho úhrade na adresu IBV NBS, n. o. Pri prezentácii sa účastníci preukážu kópiou
výpisu z účtu. Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:
Záväznú prihlášku je možné stornovať a zmeny v objednaných službách sú možné iba
písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je
možné.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.
Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach
na: http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP.
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:
mario.golias@nbs.sk najneskôr do 5. novembra 2021.
Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke www.ibv-nbs.sk.
Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete
na internetovej adrese http://www.ibv-nbs.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

