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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Vás pozýva na webinár

ÚPRAVA PÍSOMNOST Í A JAZYKOVÁ KULT ÚRA
Rozsah a forma

2 x 0,5 dňa v čase od 9.00 – 13.00 hod. Online forma naživo cez MS Teams.

Účastníci

Webinár je určený najmä zamestnancom na pracovných pozíciách asistent, sekretárka,
office manager, úradník, administratívny pracovník, recepčná, referent, copywriter
a pod. A samozrejme pre všetkých, ktorých uvedená problematika zaujíma.

Cieľ

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s normalizovanou úpravou písomností
a textov podľa aktuálne platných jazykových a technických noriem, a prispieť
k zlepšeniu jazykovej kultúry v písomnej a elektronickej komunikácii.
Zámerom webinára je skvalitniť písomné komunikačné zručnosti účastníkov a poukázať
na najčastejšie chyby a nesprávne výrazy v písomnom prejave. Účastníci budú mať
možnosť precvičiť si problematiku používania vhodných jazykových prostriedkov s
dôrazom na používanie cudzích slov, anglicizmov i čechizmov prostredníctvom
interaktívnych cvičení. Školenie sa tiež zameria na úpravu a štýl elektronickej pošty,
a s tým spojenú netiketu.

Úprava písomností

► spoznáte normalizovanú úpravu úradných, interných a osobných listov podľa

Obsah

STN 01 6910 zohľadňujúcej ISO a EN;
► naučíte sa upravovať písomnosti podľa platných technických a jazykových
noriem;
► zdokonalíte si písomný prejav v tlačenej aj elektronickej forme;
► oboznámite sa s pravidlami písania textových údajov a s najčastejšími chybami
a výrazmi, ktoré sa v písomnom prejave objavujú;
► budete vedieť v akých zdrojoch hľadať, aby ste pripravili kvalitné písomnosti
a maily.

Jazyková kultúra
► získate prehľad ako písať interpunkciu, značky, skratky, špeciálne znaky,
zátvorky, dátumy, tituly, čísla telefónov,...;
► odhalíte potenciál typografie v písomnom prejave a jej základné pravidlá;
► naučíte sa spracovať interné písomnosti (pozvánky, zápisy z porád, pracovné
cesty, ...) na úrovni;
► spoznáte súčasné trendy pri úprave a štýle elektronickej pošty a osvojíte si
pravidlá elektronického etického kódexu – netikety.
Na webinári sa budeme radi venovať Vašim otázkam. Stačí ich vpísať do on-line prihlášky
v časti „Váš odkaz pre nás“. Prípadne ich môžete zaslať mailom najneskôr 7 dní pred
realizáciou školenia: vladimira.jackova@bv-nbs.sk.

LEKTOR
doc. Ing. Ľudmila VELICHOVÁ, PhD. – odborná školiteľka, uznávaná lektorka, vysokoškolská pedagogička,
spoluautorka slovenských technických noriem s problematikou úpravy písomností.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

18.10.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.
8.11.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.

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

165,00 EUR
198,00 EUR
Účastníci podujatia získajú OSVEDČENIE o absolvovaní podujatia.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

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

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

GARANT PODUJATIA:

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 +421 905 436 751
e-mail: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk

FORMA REALIZÁCIE:

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SKBX
2405
0308

Účastníkom bude zaslaný niekoľko dní pred konaním podujatia odkaz na
prihlásenie sa do MS Teams spolu s organizačnými pokynmi.

ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t. j. 7.10.2022. Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo
z internetbankingu) zašlú e-mailom na adresu vladimira.jackova@ibv-nbs.sk.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:
Záväznú prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia.
Zastúpenie účastníka je možné. 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 adresu: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: www.ibv-nbs.sk
najneskôr do 7.10.2022.
Kompletná ponuka vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o. je dostupná na internetovej
adrese http://www.ibv-nbs.sk

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

