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Vážený pán, pani. 

Na základe Vášho prejaveného záujmu o  PC kurz: „MS Excel pre pokročilých zameraný na 
kontingenčné taubľky“, ktoré má naše vzdelávacie centrum TeleDom v ponuke, sme si  pre Vás 
pripravili nasledovnú ponuku. Našu vzdelávaciu aktivitu definujeme v ponuke, ktoré rámcovo 
špecifikujeme a podrobnejšie informácie pochopiteľne poskytneme aj na Vaše požiadanie. 

 
TeleDom – Vzdelávacie centrum, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Novitech Partner s.r.o. sa 
nachádza v blízkosti centra mesta na Timonovej ulici č. 27. Hlavným poslaním Vzdelávacieho 
a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich 
zákazníkov. 
 

Ponuka PC kurzu 

Ak by ste si vo Vašej inštitúcii chceli zjednodušiť život a zefektívniť prácu, zvážte účasť Vašich 
zamestnancov na našich firemných kurzoch ušitých priamo na Vašu mieru. 

Počítačové kurzy prebiehajú v priestoroch vzdelávacieho centra TeleDom, v príjemnom prostredí 
v moderne zariadenej učebni s kvalitne vybaveným príslušenstvom prispôsobeným k výuke. Samotné 
kurzy organizujeme pod vedením vysoko kvalifikovaných lektorov, ktorí Vás naučia efektívne sa 
orientovať v prostredí počítača a poskytnú Vám svoje bohaté skúsenosti a potrebné vedomosti v IT 
oblasti, ktoré budete môcť rýchlo a bez problémov aplikovať v praxi. Naučíme Vás jednoduché 
metódy, poradíme Vám ako zvládať množstvo vstupných dát a interpretovať ich do čitateľných 
a prehľadných tabuliek a následne Vás naučíme ako ich aj kvalitne prezentovať. 

Kurzy organizujeme pre rôzne kategórie skupín nielen pre začiatočníkov, ale i pre pokročilých 
užívateľov. Samotná výuka je prispôsobená časovo aj metodicky potrebám klienta či už sa jedná 
o individuálne, skupinové, alebo kurzy organizované pre firmy v sídle ich spoločnosti.  

Zdôrazňujeme výhody individuálneho školenia, kde celú svoju pozornosť venuje lektor len Vám. 

Navrhnite termín a čas realizácie školenia, obsah a tempo výučby prispôsobíme Vaším potrebám. 

Ponúkame aj zvýhodnené balíky PC kurzov v oblasti IT vzdelávania, ktoré je možné preplatiť cez 
REPAS. 
 
 

Kód Názov vzdelávacej aktivity Termín Rozsah hodín Cena  
s DPH v € 

     

 Skupinový kurz    

1 Modul MS Excel pre pokročilých zameraný na 
kontingenčné tabuľky – príklady z praxe 

Podľa dohody 
s odberateľom 

7 hodín 110,00 

 Individuálny kurz    

2 Modul  MS Excel pre pokročilých zameraný na 
kontingenčné tabuľky – príklady z praxe 

Podľa dohody 
s odberateľom 

Podľa dohody 
s odberateľom 

Podľa dohody 
s odberateľom 

     
Ceny modulov sú uvádzaná na osobu/kurz. 
 
Seminár zahŕňa: 
 

 Lektorské služby  (diskusia a priebežné konzultácie) 

 Študijný materiál 

 Občerstvenie 
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Popis kurzu: 
 

 
MS Excel pre pokročilých zameraný na kontingenčné tabuľky 
- príklady z praxe 

 

 Trápite sa zo 
sumarizovaním 
tabuliek ? 
 

 Z ich 
usporiadaním, 
ale najmä 
kvalitným 
výstupom ? 
 

 Poradíme Vám 
ako na to! 

 

  

 Používaním kontingenčných tabuliek môžete údaje sprehľadniť, sumarizovať, 
analyzovať a nakoniec ich aj kvalitne  prezentovať. 

 
 Kontingenčné tabuľky sú: 
 

 Vysoko flexibilné 

 Zvládajú množstvo vstupných dát 

 Interpretujú  ľahko čitateľné výsledky 

 Umožňujú vytvoriť kontingenčné grafy 
  
Naučíme Vás jednoduché metódy, ktoré uľahčia Vašu prácu a môžete ich 
priamo využívať v praxi. 

Celé školenie je zamerané na príklady z praxe. 

Naše kontaktné údaje 

 
 

Veríme, že Vás naša ponuka oslovila a tešíme 
sa na stretnutie s Vami. 

S pozdravom 

Zuzana Dubovecká 
 
Manažér, Vzdelávacie služby TeleDom   
  

 

 

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58,  
040 01 Košice, Slovensko 
 
Prevádzka Vzdelávacie centrum TeleDom 
Timonova č. 27, 040 01  Košice 
 

Tel:  +421 55 3274 428, 3274 402   
Fax: + 421 55 3274 429     
Mobil:  + 421 903 467 556 
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk   
Web: www.teledom.sk 

 
Naša Virtuálna prehliadka (click) 
 

 

mailto:dubovecka.zuzana@teledom.sk
https://virtualtours.city/toursa.php?id=5106&panoid=28819
https://virtualtours.city/toursa.php?id=5106&panoid=28819
https://virtualtours.city/toursa.php?id=5106&panoid=28819
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Kde nás najdete 
 

 
 


