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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  

Vás pozýva na online kurz 

 

EFEKTÍVNE ROZHODOVANIE POMOCOU MYŠLIENKOVÝCH MÁP 

 

 

ÚČASTNÍCI: 

Pomôcka na efektívne rozhodovanie vo firme alebo v osobnom živote určená pre všetky 

cieľové skupiny. Inovatívny spôsob riešenia problémov a plánovania projektov. Je vhodný aj 

ako nástroj tímovej spolupráce a brainstormingu. 

 

CIEĽ: 

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov kurzu efektívne rozhodovať, riešiť problémy a plánovať 

projekty pomocou myšlienkových máp s využitím nástroja XMind. 

Výhody myšlienkových máp sú nasledovné:  

• lepšie plánovanie 

• rozvíjajú schopnosť komunikovať 

• rozvíjajú tvorivosť 

• lepšie zvládanie problémov 

• koncentrácia 

• organizácia faktov a myšlienok 

• rýchlejšie a efektívnejšie učenie 

• šetrenie času 

 

OBSAH KURZU: 

Školenie pozostáva z tvorby myšlienkovej mapy interaktívnym spôsobom pomocou 

využívania softvéru XMind. 

• Úvod do myšlienkových máp 

o Čo je myšlienková mapa 

o Myšlienková mapa ako efektívny nástroj na prípravu poznámok a zachytávanie 

myšlienok 

• Znaky myšlienkových máp 

o Používanie vhodných tvarov a správnej štruktúry 

o Používanie správnych farieb 

• Výhody myšlienkových máp 

o Ako lepšie a efektívnejšie plánovať 

o Ako lepšie a zvládať problémy a šetriť čas 

o Rozvíjanie tvorivosti a schopnosti komunikácie 

• Typy myšlienkových máp 

o Myšlienková mapa na projektové plánovanie 

o Myšlienková mapa na efektívne organizovanie času 

o Myšlienková mapa na podporu rozhodovania 



o Myšlienková mapa ako nástroj pre brainstorming 

• Rozdiely medzi myšlienkovou a pojmovou mapou 

o Hlavné znaky myšlienkových a pojmových máp 

• Tvorba myšlienkovej mapy prostredníctvom softvéru XMind 

o Základné kamene myšlienkových máp – hlavný uzol, poduzol 

o Formátovanie uzlov (zmena pozadia) 

o Vkladanie textu do uzla 

o Formátovanie textu (rez písma, výška a farba písma) 

o Vkladanie obrázkov a ich úprava (zmenšovanie) 

o Skrývanie a odkrývanie uzlov a poduzlov 

• Prepojenie uzlov (grafický odkaz, odkazy) 

o Vkladanie interných odkazov medzi uzlami 

o Spájanie uzlov ako sumárnych alebo hraničných 

o Vkladanie príloh do uzlov 

o Tvorba hypertextových odkazov (webový odkaz, príloha, odkaz na iný uzol) 

• Prezentácia myšlienkovej mapy 

o Plnoobrazovkový režim zobrazenia myšlienkovej mapy podobne ako pri 

Microsoft PowerPoint 

o Možnosť nahrávania audio poznámok 

• Ganttov diagram  

o Vizuálne zobrazovanie úloh s určeným začiatkom a koncom, ich plnením 

a priradením zdrojov 

• Export myšlienkovej mapy  

o Obrázok 

o PDF/Microsoft Office 

• Možnosti zdieľania myšlienkovej mapy 

o Zdieľanie myšlienkovej mapy na sociálnych sieťach ako sú Facebook, Twitter 

alebo LinkedIn 

• Praktické cvičenia a opakovanie 

 

LEKTOR: 

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 

 

TERMÍN KONANIA:           10. november 2022 

 

GARANT PODUJATIA:          Ing. Mario Goliaš 

   +421 905 436 719 

e-mail: mario.golias@ibv-nbs.sk 

mailto: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           95,00 EUR  

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH     114,00 EUR 

 

BANKOVÉ SPOJENIE:  IBAN:      SK08 0720 0000 0000 0007 4069 

SWIFT:     NBSB SK BX 

Variabilný symbol:  2451 

Konštantný symbol: 0308 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:  Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 

     Drieňová 1081/31 

     821 01  Bratislava - Ružinov 

     IČO: 42166373 

     DIČ: 2022730369 

     IČ DPH: SK2022730369 

 

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, 

t.j. 4. novembra 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. 

 

http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP


Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu: 

mario.golias@ibv-nbs.sk najneskôr do 4. novembra 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibv-nbs.sk/

