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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Pojem prezentácia chápeme v dvoch rovinách: ako prostriedok, ktorý používame na 
prezentovanie, či už v digitálnej, papierovej alebo inej forme a ako činnosť zameranú na 
predstavenie prednášanej problematiky poslucháčom. 
 

Kľúčové slová: 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Tvorba prezentácie  

 Základné princípy tvorby prezentácie  

 Postup tvorby prezentácie  

 Audiovizuálna stránka prezentácie  

 Písmo a tvorba textov  
2. Elektronická prezentácia  

 Zásady premietania prezentácie  

 Prezentačný softvér MS PowerPoint  

 Iné prezentačné softvéry podporné programy  
3. Osobnosť prezentujúceho  

 Mentálna a emocionálna príprava 29 

 Reč tela a komunikácia  

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


1. V školskom prostredí ide o dva základné typy prezentácií – učiteľov a žiakov. Napriek tomu, že 
v procese výchovy a vzdelávania nejde o novinku, má prezentácia vo vzdelávaní svoje trvalé 
miesto. Je to digitálna forma, ktorá umožňuje prezentovať myšlienky, názory a fakty nielen 
slovom, ale názorne, v súvislostiach, vzťahoch a s príkladmi. 

 V prezentácii rozlišujeme 3 kľúčové oblasti:  
2. osobnosť prezentujúceho (fyzická stránka) – postoj, gestá, pohľad, hlas atď. Na to, aby bola 

prezentácia dobrá, je nutné zvládnuť vecné, sebaisté vystupovanie pred poslucháčmi. Nie je 
možné obmedziť sa len na obsluhu projektora alebo multimediálnu šou a zamieňať si tak rolu 
prezentujúceho s pozíciou technika – operátora;  

3. moderný spôsob prípravy prezentácie – prenesenie predstáv do podoby snímok, máp, schém 
alebo grafov vyžaduje od tvorcu základné znalosti a zručnosti v oblasti prezentačných 
technológií. Musí vedieť, ktoré myšlienky, komu, v akej podobe a za akých technických, 
priestorových alebo časových podmienok bude prezentovať. Pri príprave prezentácie je 
dôležité zohľadniť jej základný účel, napr. zameranie na vzdelávanie a vyučovanie, motivačná 
prezentácia, odborná prednáška, informačný míting;  

4. zvládnutie technických prostriedkov – neznalosť základných parametrov hardvéru a softvéru, 
nesprávny spôsob manipulácie s technickými pomôckami či nedokonalé ovládanie prístrojov 
môže na všetkých zainteresovaných pôsobiť rušivo, odvádzať pozornosť od obsahu a s ním 
súvisiacich činností. 

 
Vzhľadom na to, že prezentácia je založená na vizuálnej podpore hovoreného slova, významným 
faktorom úspechu je atraktívny, jednoduchý a vyvážený dizajn.  
Ak má byť prezentácia zrozumiteľná, jasná a účelná, mala by zachovať základnú  štruktúru:  

a) úvod – predstavenie prezentujúceho, predstavenie danej problematiky a informáciu o jej 
cieľoch. Na úvodných snímkach sa uvádza názov prezentácie, meno a priezvisko autora. 
Názov prezentácie má byť jednoduchý, stručný a výstižný, maximálne do 10 slov. Píše sa 
obyčajne veľkými písmenami.  

b) jadro – prehľad hlavných bodov, ich nadväznosť, nosné myšlienky, príklady a súvislosti 
(dôvody, fakty, metódy, analýzy, interpretácia výsledkov, diskusia, zhrnutie, odporúčania), 
Jadro prezentácie špecifikuje autor podľa obsahu a cieľovej skupiny, pre ktorú je určená. 
Vytvára predpoklady na interakciu s poslucháčmi.  

c) Záver prezentácie sumarizuje hlavné body, zameriava sa na overenie spätnej väzby 
a  a dotvára celkový dojem. Pred ukončením prezentácie je potrebné uviesť použité zdroje 
a zoznam bibliografických odkazov. 

 
Pri tvorení prezentácie by sme mali rešpektovať zásady:  
• množstvo textu - snímka má slovný prejav názorne dopĺňať, nie nahrádzať a zahlcovať 
informáciami (na jednej snímke má byť najviac 7 riadkov heslovitého textu,  v riadku nemá byť viac 
ako 7 slov) 
• font a veľkosť písma - (veľkosť 2,5 viditeľná z 3 m, veľkosť 7,5 viditeľná z 9 m), - súvisí čiastočne aj 
s množstvom informácií, ich významom (estetika, voľné miesto...);  
• orientácia textu - text by mal byť vždy písaný horizontálne, a to aj v prípade grafov, obrázkov a 
pod.,  
• odrážky a čiary - v dôležitejšej časti prezentácie sa využívajú odrážky výraznej farby, prípadne 
tvaru 
• použité farby - pri voľbe farieb na snímke treba dávať pozor na kontrast použitých farieb 
s pozadím 
• grafická stránka - dopĺňa alebo nahrádza text, uľahčuje vnímanie a pochopenie informácie, 
• počet snímok - prezentácia by nemala mať príliš veľa snímok, 
 

5. Elektronická prezentácia je typ prezentácie, ktorý sa urobí v grafickom programe pomocou 
nástrojov aplikačného softvéru. Na predvádzanie prezentácie väčšiemu počtu ľudí veľkosť 



monitora nestačí, preto sa využíva zobrazovacie zariadenie (dataprojektor), ktoré sa pripojí k 
PC a premieta obraz priamo na plátno. Predvádzané snímky sa súčasne zobrazujú na monitore 
a v mnohonásobnom zväčšení na projekčnej ploche. Elektronické prezentácie s pomocou 
počítača a projektora pôsobia technicky dokonalo, ale niekedy chladne a neosobne. Tomu sa 
dá predísť pri ich príprave. 

6. Osobnosť prezentujúceho  
Úspech prezentácie závisí nielen od dobre pripravenej prezentácie a prostredia, ale aj od 
samotného prezentujúceho. Je umenie správne začať, zaujať a zapojiť poslucháčov do 
prezentácie. Prejav musí byť zrozumiteľný, presvedčivý a pôsobivý.  

7. Závery a odporúčania: 
Mnoho učiteľov považuje 

Podľa možností, ktoré poskytujú rôzne predmety, vytvárať  priestor na prezentácie. Prezentácia 
by mala byť čo najjednoduchšia  na zapamätanie, nemá byť zaplavená priveľkým množstvom 
slov a obrázkov. Počas prezentácie je potrebné hovoriť predovšetkým o tom, čo nie je zo snímok 
jasné. Prezentujúci nečíta text na snímkach , ale v spojení s ústnym komentárom vysvetľuje, 
dopĺňa a spresňuje informácie. Text na snímke sumarizuje podstatné skutočnosti a slúži ako 
podpora hovorenému slovu, komentár rozširuje a diskutuje.  V žiadnom prípade sa prezentujúci 
neobmedzí na opakovanie textu, ktorý vidieť na obrazovke., je to zbytočné a nudné. Aj pri 
premietaní snímok musí byť prezentujúci v zrakovom kontakte s publikom. Očný kontakt 
prezentujúceho s poslucháčmi umožňuje získanie spätnej väzby a korigovanie priebehu 
prezentácie podľa aktuálnych potrieb.  
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše 

 

 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu  - prezenčná listina                                                                                            


