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Mám certifikát PMP® a čo teraz?
•

•

Zrejme si každý, kto úspešne získal certifikát PMP® položil tieto otázky:
-

Aké sú teraz odo mňa očakávania?

-

Aké očakávania mám sám od seba?

-

Ako chcem naložiť s týmto certifikátom a s tým čo som sa naučil?

Je veľa spôsobov, ako správne naložiť s certifikátom. Je však dôležité pripomenúť, že na
udržanie certifikátu je potrebné sa naďalej vzdelávať a sa angažovať v oblasti projektového

manažmentu.
•

Aj ako certifikovaný projektový manažér je nevyhnutné ďalej rásť a rozvíjať sa v neustále sa
meniacom podnikateľskom prostredí. Jednoducho treba zostať v obraze a prispôsobiť sa
tomu, ako sa profesie vyvíjajú a ako sa menia potreby zamestnávateľov.

•

Zachovanie certifikátu PMI je významnou konkurenčnou výhodou, lebo udržuje projektového
profesionála aktívne v profesii a pomôže podchytiť aktuálne trendy, ktorými sa riadia aj
organizácie pôsobiace na trhu.

•

Keďze máte v rukách certifikát PMP®, je pravý čas využiť to čo ste sa naučili a a naďalej sa
zdokonaľovať aplikovaním naštudovaných princípov.

•

The Project Management Job Board Vám pomôže nájsť si zaujímavú prácu.
Profesný rozvoj a kariérny rast:
https://www.pmi.org/membership/benefits/career-professional
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Mám certifikát PMP® a čo teraz?
- Etický kódex správanie PMI
•

Určité očakávania sú kladené na certifikovaného projektového manažéra inštitútom
PMI. Tieto očakávania špecifikuje etický kódex správania PMI.
Pozrite si krátke video o etickom kódexe PMI:

•

https://www.pmi.org/about/ethics/code

Etika znamená robiť čo najlepšie rozhodnutia týkajúce sa ľudí, zdrojov a životného
prostredia. Etické rozhodnutia znižujú riziko, posúvajú pozitívne výsledky, zvyšujú
dôveru, určujú dlhodobý úspech a budujú dobrú povesť.

•

Členovia PMI zistili, že Čestnosť, Zodpovednosť, Rešpekt a Spravodlivosť sú

hlavné hodnoty, ktoré vedú k etickému správaniu pri profesii projektového
manažmentu.
•

Etický kódex správania PMI uplatňuje také hodnoty pri riadení projektov, kde ten
najlepší výsledok je ten „najetickejší“.

•

Len dlhodobým etickým správaním si projektový manažér môže získať rešpekt a
vážnosť a tým s stať úspešným.
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Program na udržanie certifikácie
- základný popis
•

CCR - Continuing Certification Requirements Program

-

V prípade úspešno absolvovania skúšky treba preukazovať odbornú spôsobilosť v
rámci programu na udržanie certifikácie (CCR) a zároveň zbierať vzdelávacie body
tzv. PDU (Professional development units).

-

Cieľom programu je zaistiť, že certifikáciou osvedčené vedomosti a zručnosti zostanú
platnými a aktuálnymi aj pri zmenách na poli projektového riadenia.
Viac o programe CCR nájdete na stránke pmi.org:

-

https://www.pmi.org/certifications/maintain
https://ccrs.pmi.org/info/handbooksguides

Certifikačný cyklus začína dňom úspešného zloženia skúšky a končí v ten istý
deň o tri roky. Ak nezískate za ten čas predpísaný počet PDU kreditov, prídete o
svoj certifkačný status. Pre obnovenie certifikátu je potrebné opakovať skúšku.
Typ certifikátu a predpísaný počet povinných bodov PDU, ktoré je treba získať počas
trojročného cyklu:
PMP a PgMP 60 PDU
PMI-SP a PMI-RMP 30 PDUs
CAPM žiadne PDUs. Tu treba opätovne podstúpiť skúšku po piatich rokoch.
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Program na udržanie certifikácie
- „Dashboard“ - sledovanie stavu PDUs
•

Pre sledovanie stavu vašej certifikácie sa prihláste pod svojím kontom na stránku

https://my.pmi.org/ a v ponuke myPMI vyberte Dashboard
-

•

Zobrazí sa vám aktuálny stav vášho certifikátu a všetky zozbierané body PDU.

Po kliknutí na ikonu CCRS Dashboard sa
dostanete na stránku CCR, kde sa zobrazí

detailný rozpis reportovaných PDU podľa
zručnosti a tiež odkaz na reportovanie
PDU.
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Program na udržanie certifikácie
- reportovanie bodov PDU
•
•

Reportovanie/zaznamenanie bodov PDU je rozdelené na dve základné kategórie:
Každá skupina má 5 podkategórií, ktoré znamenajú spôsob/činnosť, akým ste body získali.
Vzdelanie

Aktivita
Aktívna práca v oblasti PMI

Formálne kurzy a školenia

Stretnutia a konferencie
/Obmedzené na 2 PDU

Nápoveda
k danej
kategórii.

Písanie kníh a článkov, vedenie seminárov

Živé, alebo zaznamenané semináre

Poskytovanie prezentácií

Knihy, články, blogy

Zdielanie skúseností

Odborné diskusie

Práca dobrovoľníka v PMI

Pre podrobný popis kategórií prejdite na:
- https://www.pmi.org/certifications/maintain/earn-pdus
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PMI Talent Triangle®
- základný popis a zámer
•

Od 1. decembra 2015 sa zmenili požiadavky na získavanie
bodov PDU dané programom na udržanie certifikácie (CCR). V
zásade ide o lepšie prispôsobenie programu CCR požiadavkám
na zručnosti, ktoré musí ovládať každý projektový manažér a to:
Technické

•

Strategicko obchodné

Lídrovské

Tieto zručnosti sa navzájom dopĺňajú a sú zobrazené vo forme
trojuholníka, preto tento názov PMI Talent Triangle®
-

•

https://www.pmi.org/learning/trainingdevelopment/talent-triangle

PMI Talent Triangle® presne špecifikuje, koľko bodov PDU je
minimálne potrebných získať z každej zručnosti. To znamená,
že držiteľ certifikátu je istým spôsobom „prinútený“ sa
vzdelávať aj v oblasti /zručnosti, ktorá nie je jeho silnou
stránkou. Práve to je zámerom tohto „trojuholníka“.
-

http://www.pmi.sk/certification/ako-si-udrzatcertifikaciu#vykazovanie-pdus
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PMI Talent Triangle®
- získavanie bodov PDU podľa zručnosti
•

Celkový počet bodov PDU, ktoré je
potrebné získať v priebehu 3 rokov od
nadobudnutia certifikátu je 60.

•

Body PDU sa rozdeľujú medzi dve hlavné
kategórie a to Vzdelanie a Aktivita.

Vzdelanie

Aktivita

•

Pod Vzdelaním sa rozumie získavanie
vedomostí v rámci PMI trojuholníka,
pričom je potrebné zozbierať min. 8
bodov PDU z každej zručnosti:
Technické

•

Strategicko obchodné

Lídrovské

Aktivita znamená zapojenie sa do činností
PMI, zdielanie získaných vedomostí s inými
a aplikovanie postupov PMI.

•

Minimálne 35 PDUs

Maximálne 25 PDUs

V prípade Aktivity sa započíta max. 25
bodov, pričom je možné ich získať ako:
Dobrovoľník, Prednášateľ, Profesionál
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Ako získať body PDU ?
- Spôsoby a možnosti
•

Odporúčame sa zaregistrovať na stránku Projectmanagement.com vedenú pod záštitou
PMI. Táto stránka predstavuje komunitu projektový manažérov, poskytuje nespočetné
množstvo informácií, súborov, článkov, záznamou z konferencií, predlôh (templates), a
prehľadoch o plánovaných seminároch a akciách a pod.
https://www.projectmanagement.com/

•

Veľmi praktickou formou získavania bodov PDU je sledovanie webinárov:
-

Live webinars – webináre vysielané naživo. Tu je potrebné sa dopredu zaregistrovať

-

On-Demand Webinars – webináre zo záznamu. Je veľké množstvo zaznamenaných
webinárov, je možné si vybrať podľa príslušnej zručnosti, resp. poďla témy.

Jeden webinár/záznam trvá prinližne 1 hod čo predstavuje 1 PDU. Body z
webinárov sú automaticky načítané cez CCR do „dashboardu“ účastníka
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Ako získať body PDU ?
- Čo ponúka PMI Slovakia
•

PMI Slovakia ponúka pravidelné aktivity, pomocou ktorých môžeš
získať body PDU, ako napr. PMI Slovakia stretnutia alebo podujatia,
ktorých obsah PMI Slovakia garantuje ako Registered Education
Provider (REP).

•

PMI Slovakia chapter tiež udržuje a rozvíja kontakty s mnohými
inými kapitolami v regióne v rámci PMI EMEA region 8 a
sprostredkováva tak svojim členom poznatky a skúsenosti z
ostatných krajín.
Plánované akcie v PMI Slovakia:
- http://www.pmi.sk/events
- http://www.pmi.sk/events/eventcalender#year=201
7&month=12&day=22&view=month

•

Cez Kalendár podujatí je možné sa zaregistrovať na plánovanú akciu,
je však potrebné vytvoriť používateľský účet.

•

PMI Slovakia zvykne poskytovať aspoň 10% zľavu z podujatí
ponúkaných v kooperácií so svojimi partnermi.
Body PDU nadobudnuté z jednotlivých aktivít je potrebné reportovať
manuálne cez CCR „dashboardu“ v profile účastníka –vysvetlené vyššie.
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Ako sa môžem aktívne zapojiť
do aktivít PMI
•

Do práce slovenskej kapitoly sa môžete zapojiť viacerými spôsobmi:
- Môžete pomôcť pripraviť resp. obsadiť odborné podujatia garantované PMI Slovakia ako je
napríklad výročná konferencia o projektovom riadení eFocus
-

Prispievať článkami, alebo zaujímavými nápadmi do nášho newslettra

-

Veľmi radi uvítame záujemcov, ktorí by chceli prednášať na odborné témy poprípade
ponúknuť svoje firemné priestory na naše akcie.

-

Zapojiť sa do tvorby prezentácií, letákov, formulárov a pod.

-

Pomôcť s udržiavaním a aktualizovaním webovej stránky http://www.pmi.sk/

-

Pomôcť akýmkoľvek spôsobom po dohode s víceprezidentom pre komunikáciu PMI Slovakia

-

?

Zapojete sa do aktivít PMI Slovakia:
- http://www.pmi.sk/membership/zapojte
Kontakt na Viceprezidenta pre
komunikáciu:
Daniel Podolský, PMP
communication@pmi.sk
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Záver
•

Členovia PMI sú ako veľká rodina, bez ohľadu na to, kam idete alebo koho

navštívite, môžete kontaktovať miestne kapitoly, aby ste sa spojili s ľuďmi
s podobným zmýšľaním. PMI je proste skvelý spôsob, ako sa celosvetovo zapojiť
a profitovať zo spoločných hodnôt, skúseností a zdrojov. Získajte prístup na
stránky www.pmi.org a www.projectmanagement.com v rozšírenej verzii po
registrácii a pripojte sa globálne, aby ste vytvorili, ohodnotili a diskutovali o obsahu
a získali si odznaky, ktoré uznávajú vašu účasť. Ako člen PMI budete mať prístup
ku kombinovaným znalostiam komunity projektových profesionálov z celého sveta.
Tieto vedomosti vám pomáhajú pri neustálom zlepšovaní postupov riadenia
projektov v rámci vašej projektovej kancelárie ako i ak pri rozvoji osobných

zručností.
Budeme veľmi radi, ak sa akýmkoľvek spôsobom zapojíte do aktivít PMI
Slovakia.
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