
IEC – online vzdelávacia platforma  
 

 
 
 
Členovia národných technických komisií a spracovatelia medzinárodnej spolupráce sa môžu 
bezplatne prihlásiť do vzdelávacej platformy IEC, ktorá slúži na osobnostný rozvoj v témach 
súvisiacich s elektrotechnológiou, medzinárodnými normami a posudzovaním zhody v oblasti 
IEC.  

Prístup do vzdelávacej platformy IEC ma vytvorený každý člen národnej technickej komisie 
a spracovateľ medzinárodnej spolupráce v oblasti elektrotechniky prostredníctvom  
prihlasovacieho mena: sk-xx-xx 

Vzdelávacia platforma IEC ponúka niekoľko modulov: 
 

1. Nový odborník v oblasti normalizácie 

Získate:  

– Základné informácie o Medzinárodnej elektrotechnickej  
komisii (IEC), 

– Prehľad o úlohách, štruktúre, produktoch a službách IEC, 

– Zdroje, ktoré sú súčasťou webovej stránke IEC, 

– Informácie o procese vývoja medzinárodných noriem  
prostredníctvom technických komisií IEC, 

– Informácie o nástrojoch, ktoré majú odborníci v oblasti  
normalizácie k dispozícií (Collaboration Platform), 

– Certifikát o absolvovaní. 
 

2. Vedúci projektu IEC 

Získate: 

– Informácie obsiahnuté v module 1 „Nový odborník v oblasti 
normalizácie“, 

– Usmernenia týkajúce sa množstva problémov, s ktorými sa 
delegáti a experti môžu stretnúť ako účastníci  
normalizačného procesu, 

– Zručnosti na dosahovanie konsenzu, 

– Certifikát o absolvovaní. 

  

https://academy.iec.ch/?redirect=0
https://iec.zoom.us/rec/play/psIMbWAXLR4-qvWCI_F8z7jQ4H2gnkccWIeevhfpEuVj0JrRDJmonxIZev4nral5e4FJRWAk9VWw3JXB.ICu3-a6MdESjHGtg?startTime=1610628796000&_x_zm_rtaid=XmmY7LOiS9e5HUr5LxeREg.1644991969704.9880ac346b97f8430702c2486ea64c51&_x_zm_rhtaid=217
http://www.iec.ch/
https://www.iec.ch/ords/f?p=103:189:511354842559076::::FSP_LANG_ID:25
https://academy.iec.ch/?redirect=0


3. Mladý profesionál  

Získate: 

– Spojenie skupiny mladých odborníkov s cieľom zapojiť sa 
do procesu normalizácie a posudzovaní zhody v oblasti 
elektrotechniky,  

– Prístup k online aktivitám mladých profesionálov počas  
celého roka. 

 

 
4. Systém posudzovania zhody 

Získate:  

– Všeobecné informácie o posudzovaní zhody a jeho  
dôležitosti. 

 
 

  



ISO – online vzdelávacia platforma 
 

 
DIGITAL LEARNING PLATFORM 
 

 
Členovia národných technických komisií a spracovatelia medzinárodnej spolupráce sa môžu 
bezplatne prihlásiť do vzdelávacej platformy ISO, ktorá slúži na osobnostný rozvoj v témach 
súvisiacich s procesom tvorby medzinárodných noriem. 

Prístup do vzdelávacej platformy ISO ma vytvorený každý člen národnej technickej komisie 
a spracovateľ medzinárodnej spolupráce v oblasti všeobecnej normalizácie prostredníctvom 
svojho prihlasovacieho emailu.  
 
Vzdelávacia platforma ISO ponúka niekoľko kurzov: 

1. Projektové riadenia  

Získate: 

– Informácie o plánovaní vývoja projektu a stanovení  
reálnych cieľov, 

– Znalosť o nástrojoch a riešeniach, ktoré sú pri vývoji  
projektu k dispozícií, 

– Certifikát o absolvovaní. 

2. Mikrovzdelávacie kurzy 

Základné princípy systému ISO 

Získate:  

– Základné informácie o Medzinárodnej organizácii pre 
normalizáciu (ISO), 

– Informácie o členstve v technických komisiách ISO, 

– Znalosti o princípoch tvorby medzinárodných noriem. 

 

ISO TCs, SCs a WGs 

Získate: 

– Informácie o technických komisiách, subkomisiách, 
pracovných skupinách ISO ako aj národných  
zrkadlových technických komisiách. 

  

https://learning.iso.org/
https://learning.iso.org/
https://www.iso.org/home.html
https://www.iso.org/home.html


Návrh a vývoj medzinárodných noriem ISO 

Získate: 

– Informácie o fázach vývoja medzinárodných noriem, 
princípoch navrhovania dokumentov, ktoré sa majú 
stať medzinárodnými normami. 

 

 

Účasť odborníkov na online stretnutiach 

Získate: 

– Informácie o príprave a vedení stretnutí na diaľku. 

 
 

 

Zapojenie zainteresovaných strán 

Získate: 

– Informácie o zapojení zainteresovaných strán a bu-
dovaní konsenzu pri procese vývoja medzinárodných 
noriem. 

 

3. Interpersonálne zručnosti  

Kurzy interpersonálnych zručností Vám pomôžu lepšie chápať 
komunikačných partnerov a zvýšiť kvalitu vzájomných interakcií.  

– Riešenie problémov: schopnosť zvládnuť zložité alebo 
neočakávané situácie na pracovisku, 

– Budovanie kolektívu: vytváranie silnejších väzieb v tí-
me, rešpektovanie členov tímu, 

– Riešenie konfliktov: riešenie konfliktov úctivým spôso-
bom, poskytnutie príležitosti na posilnenie vzťahov, 

– Vyjednávacie schopnosti: vybudovanie lepších vzťa-
hov, dosiahnutie, kompromisu alebo dohody, poskytnúť 
trvalé a kvalitné riešenia a vyhnúť sa problémom a kon-
fliktom, 

– Otvorená myseľ: pristupovanie k veciam novým spô-
sobom. 

 

 


