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Vás pozýva na online kurz

MS EXCEL – PRE POKROČILÝCH A EXPERTOV

ÚČASTNÍCI:
Kurz je určený používateľom, ktorí chcú používať Excel na pokročilej až expertnej úrovni.
CIEĽ:
Absolvent sa naučí používať také funkcie a pokročilé techniky (napr. automatizovať prácu
prostredníctvom makra) pri práci s Excelom, ktoré výrazne zjednodušia spracovanie údajov.
OBSAH KURZU:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vlastné panely s nástrojmi - úprava užívateľského prostredia
Formát bunky
o vlastný formát bunky - °C, dátum
Hromadné zapĺňanie údajov
o použitie vlastných zoznamov, pracovné dni
Prilepiť špeciálne
Zoraďovanie v Exceli
o zoradenie A-Z, zoradenie mesiacov a dní
o viac kritérií zoradenia
o použitie vlastných zoznamov pre zoraďovanie
Overenie údajov - obmedzenie platnosti údajov vkladaných do buniek
Používanie názvov v Exceli
o popis a význam názvov
o vloženie a vymazanie názvu, použitie názvu vo vzorci
Podmienené formátovanie
o zvýraznenie dôležitých údajov v tabuľke
o použitie vzorcov
Funkcia IF II
o jednoduchá podmienka, viac vnorených podmienok
Logické funkcie AND, OR, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
Funkcie pre vyhľadávanie v databáze (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
Dátumové funkcie (NOW, DAY, MONTH, YEAR)
Funkcie počtu hodnôt (COUNT, COUNTA, COUNTBLANK)
Funkcie pre zaokrúhlenie a orezanie časti čísla (ROUND, ROUNDUP,
ROUNDDOWN, TRUNC)
Textové funkcie (CONCATENATE, LEN, CLEAR, TRIM, LEFT, RIGHT, MID,
VALUE, TEXT)
Filtrovanie údajov II
o rozšírený filter

•

•
•
•

•

Kontingenčná tabuľka II
o vytvorenie KT, prispôsobenie KT
o vzorce a výpočty v kontingenčnej tabuľke (výpočtové pole, výpočtová
položka)
Zabezpečenie údajov – zabezpečenie buniek, hárku, zošita
Analytické nástroje v Exceli – riešiteľ, analýza hypotéz – správa scenárov, hľadanie
riešenia, tabuľka údajov
Formuláre – rozbaľovacie polia, začiarkávacie tlačidlá, posúvače a ďalšie. Tvorba
používateľsky prívetivých formulárov v štýle formulárov, ktoré poznáme na internete
Základy makier – nahrávanie makier, tvorba jednoduchého vzorca cez makrá

LEKTOR:
Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA:

11. – 12. október 2022

GARANT PODUJATIA:

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

TECHNICKÁ REALIZÁCIA:
Seminár bude prebiehať on-line cez Microsoft Teams, ktorý umožňuje vzdialenú
komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný
MS Teams, je možné použiť MS Teams cez web.
Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo
PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom. Podmienkou je mať v PC nainštalovaný
Microsoft Office.
Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným
účastníkom pred konaním kurzu.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
vyučovanie denne:

9.00 h – 16.00 h

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

209,00 EUR
250,80 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
2419
0308

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky,
t.j. 6. októbra 2022, 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 6. októbra 2022.
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.

