
Ako uspieť na trhu práce?  
Výkonný riaditeľ Profesie s.r.o. (www.profesia.sk), sa vyjadril nasledovne: "Počas posledných 
troch rokov sme analyzovali vzťah medzi vysokoškolským štúdiom a úspešnosťou uchádzačov 
o zamestnanie. Výsledok bol každý rok rovnaký, odborníci v oblasti IT sú najatraktívnejšími 
kandidátmi a je to jedna z mála oblastí, kde dopyt na trhu práce prevyšuje ponuku.“ 
  
Ako pokračovať ďalej? 
Zvoliť si štúdium poskytujúce študentovi praktické a teoretické vedomosti, ktoré akceptuje prax. 
Takouto možnosťou je napr. kombinácia prakticky zameraných učebných plánov programu 
ACCP (Aptech Certified Computer Professional) a akademicky orientovaného štúdia na 
univerzite v Bratislave.  
  
Čo je to vzdelávací program ACCP? 
Ide o dvojročný certifikovaný vzdelávací program, ktorý je určený aj pre študentov. Absolventi 
po jeho skončení nadobudnú teoretické a praktické zručnosti z reálnych projektov v oblasti 
moderných informačných systémov a technológií.  
Po ukončení ACCP je možné ďalej pokračovať v štúdiu na City University of Seattle a získať 
titul bakalára “Bachelor of Science & Information Systems” (BSIS), či už formou denného alebo 
on-line štúdia na Slovensku alebo v USA.  
Na získanie titulu je potrebné ešte dokončiť 6 trimestrov (1,5 roka). Nakoľko je program 
ACCP vedený v angličtine, ponúka tiež možnosť ďalšieho štúdia na zahraničných 
univerzitách v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii a Austrálii. Program ACCP môže 
mnohonásobne zvýšiť možnosti študentov zamestnať sa a otvorí sa im celý svet príležitostí 
v oblasti informačno-komunikačných technológií. Pomôžte im spolu s nami otvoriť tieto dvere 
a vykročiť. 
  
Ako prebieha výučba? 
Počas prvého roku štúdia programu ACCP sa študenti naučia:  

• základy programovania v jazykoch C, C# a Java 
• základy (objavovanie) HTML, DHTML a JavaScript 
• RDBMS, dátový mangement, práca s SQL Server databázovými objektami 
• pokročilé techniky programovania a objektové programovanie v C# a Java 
• distribuované  a paralelné programovanie v jazyku Java, integrácia XML s Java 
• základy, pokročilé techniky, práca s databázou v ASP.NET 
• programovanie Web služieb v JSF, JSP a  .NET 
• realizácia projektu eProject s využitím Dreamweawer, Java, J2EE a  .NET    

  
V druhom roku budú predmetom štúdia: 

• hĺbková objektová analýza a dizajn vývoja web aplikácií pomocou PHP a Perl 
• práca s rodinami linuxových operačných systémov 
• využívanie Apache web servera 
• databázové programovanie s využitím MySQL 
• princípy softvérového inžinierstva 
• projektový manažment s využívaním MS Project 
• software quality assurance, verifikácia, validácia a testovanie 
• implementácia a administrácia rodín operačných systémov Windows XP, 7, 2003 
• sieťové technológie Microsoft, TCP/IP, firewall a bezpečnostné koncepty, dizajnovanie 

sieťovej bezpečnosti 



• MS Windows Server 2003: adresárové služby, dizajnovanie, plánovanie, 
impelementácia a údržba 

• Základy s databázou Oracle 10g: SQL a PL/SQL 
• tvorba web aplikácie s využitím Oracle 10g  Forms a SQLJ 
• realizácia projektu eProject s využitím Open Source Technológií, Oracle 10g 

  
 Celé štúdium sa vykonáva v Bratislave pod vedením certifikovaných inštruktorov z Aptech 
India. 
  
Čo je Aptech? 
Aptech Limited, globálna spoločnosť, poskytuje vzdelávanie prostredníctvom zastúpení v 36 
krajinách na 5 kontinentoch a má vybudovanú  sieť s viac ako 1000 centrami po celom svete. 
Aptech začal poskytovať vzdelávanie v oblasti informačných technológií v Indii v roku 1986 a 
vyškolil vyše 5 miliónov študentov po celom svete, ktorí v súčasnosti napredujú vo svojej 
kariére v IT oblasti. Patrí medzi organizácie s certifikátom ISO 9001:2000 a bol jednou z 
prvých IT tréningových a vzdelávacích organizácií, ktorá získala ISO 9001 certifikát kvality 
pre Podporné vzdelávacie služby v roku 1993. 
Dňa 26.4.2010 bolo slávnostne otvorené prvé európske vzdelávacie centrum Aptech Europe 
v Bratislave. 
  
Máte záujem o viac informácií? 
Navštívte prosím naše internetové stránky www.aptech-worldwide.com, www.aptech-
europe.com, pošlite nám e-mail, zavolajte nám.  Radi Vám poskytneme ďalšie informácie, 
v prípade záujmu navštívime Vašu školu osobne. 
  
  
Kontakt:               
  
Ing. Katarína Lenková                                                                                                  
Ing. Juraj Rybár, CSc. 
Office manažérka                                                                                                         
Riaditeľ Marketing & Development 
Aptech Europe                                                                                                               
Aptech Europe 
Tel: +421 2 5363 5541/43                                                                                            
Tel: +421 2 5363 5541/43 
Fax: +421 2 5363 5542                                                                                                  
Fax: +421 2 5363 5542 
Email: katarina@aptech-europe.com                                                                   Email: 
rybar@aptech-europe.com 
  
  



 

 
  
  
  
 


