
 
 

USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIE Z DOTAČNEJ SCHÉMY 

„PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014-2020“ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM 

OCHORENIA COVID-19 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ) a IUVENTA-Slovenský 

inštitút mládeže v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 úvodom upozorňujú na potrebu 

dodržiavania všetkých opatrení vyhlásených Ústredným krízovým štábom a Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, predovšetkým zákaz organizovať a usporadúvať hromadné 

podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy až do odvolania.  

     Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) dotáciu nemožno použiť na: 

 pobytové viacdňové podujatia pre mládež 

 jednorazové podujatia pre mládež, ktoré neprebiehajú v online priestore 

 vzdelávacie aktivity, ktoré neprebiehajú v online priestore 

 

Odporúčame subjektom, ktoré sú v roku 2020 prijímateľmi štátnej dotácie na podporu práce 

s mládežou, aby sa počas krízovej situácie riadili nižšie uvedenými pokynmi a zásadami. Tie slúžia na 

zabezpečenie efektívneho riešenia situácie spojenej s realizovaním projektov a aktivít podporených 

z rozpočtu MŠVVaŠ v oblasti práce s mládežou a zároveň na metodickú podporu organizácií v snahe 

pomôcť im prekonať obdobie, počas ktorého nie je možné realizovať ich činnosť a aktivity na báze 

osobných stretnutí. 

V súčasnosti môžu byť aktivity organizácií pracujúcich s mládežou prostredníctvom neformálneho 

vzdelávania výraznou pomocou aj pri domácom vzdelávaní mladých ľudí počas uzatvorenia škôl 

a školských zariadení. Spoločne sa tak môžeme podieľať na tvorení inovatívnych prístupov 

k vzdelávaniu. 

1.) VYUŽÍVANIE ONLINE NÁSTROJOV 

Odbor mládeže MŠVVaŠ odporúča organizáciám využívať v čo najväčšej možnej miere dostupné 

online nástroje s cieľom udržania kontaktu s ich cieľovými skupinami, resp. členskými organizáciami.  

V súvislosti s poskytnutou dotáciou MŠVVaŠ : 

 

a) uzná ako oprávnený náklad obstaranie softvéru a licencií pre digitálne nástroje zabezpečujúce 

prevádzku prijímateľa na diaľku v maximálnej cene 1700,- Eur s DPH (audio a video konferenčné 

nástroje, kolaboratívne nástroje pre projektové tímy, CRM databázy, četovacie služby, zdieľané 

úložiská, komunikačné a e-learningové platformy s oprávnenými cieľovými skupinami). Pri 

každom obstaraní podobného nástroja je potrebné zvážiť jeho účelnosť a tiež to, či existujú voľne 

dostupné verzie obdobné k softwaru, ktorého nákup bude plánovaný; 

 



 
 

b) uzná ako spôsob overenia digitálny imprint1, nahrádzajúci knihu dochádzky (zmluvy podľa 

Zákonníka práce), akceptačný protokol (zmluvy podľa Obchodného zákonníka) alebo prezenčnú 

listinu. 

c) bude považovať za oprávnené aktivity  namiesto aktivít uvedených v žiadosti o dotáciu organizácie 

aj tie, ktoré sa budú venovať s prihliadnutím na súčasnú situáciu najmä:  

 Tvorbe metodík a tvorbe adaptácii metodík využívajúc on-line nástroje, vrátane 

prispôsobenia metód a obsahu novým on-line nástrojom;  

 Príprave on-line školení (technické zabezpečenie, rešerš a zavádzanie on-line 

nástrojov, zaškoľovanie sa na používanie on-line nástrojov); 

 Písaniu a publikovaniu článkov/ príprave a publikovaniu vzdelávacích videí a 

on-line interaktívnych vzdelávacích hier  – populárno- náučných, odborných, 

informačných a ich zverejňovanie na  sociálnych sieťach, weboch a iné; 

 Aktivitám bezprostredne súvisiacim s aktívnym uskutočňovaním vlastnej 

činnosti v online priestore a s potrebou prípravy plánu online komunikácie 

a oslovenia cieľovej skupiny aj cez sociálne siete a pod.. Napríklad: rebranding 

organizácie a tvorba dizajn manuálu, príprava výročnej správy, tvorba 

podcastov o mládeži, platenie reklamy na sociálny sieťach; 

d) uzná ako oprávnený náklad činnosti súvisiace s administratívnou prípravu aktivít, finančnej a 

fundraisingovej stratégie, konzultačných aktivít súvisiacich s nastavovaním fundraising; 

 

e) uzná ako oprávnený náklad storno poplatky súvisiace so zrušením plánovaných aktivít z dôvodu 

pretrvávania pozastavenia aktivít nariadením subjektov verejnej správy, Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, resp. Úradu hlavného hygienika.     

 

MŠVVaŠ ďalej odporúča organizáciám: 

a) vypracovať si akčný plán realizácie činnosti, resp. aktivít počas roku 2020; 

 

b) aktivity nerealizovateľné online v tejto situácii odkladať a posúvať termíny až do ukončenia 

krízovej situácie, pokiaľ je to uskutočniteľné;  

 

c) podľa možností presunúť svoju činnosť a aktivity do online priestoru a pre zabezpečenie 

systematickej práce s mládežou tiež využívať niektoré z navrhnutých online nástrojov 

uvedených v prílohe; 

 

d) využiť toto obdobie na rozvoj a skvalitnenie činností organizácie, vývoj e-learningových 

platforiem umožňujúcich kontakt s lektormi a vývoj dištančných modulov; 

 

e) komunikovať priebežne situáciu so svojimi spolupracujúcimi organizáciami, s cieľovými 

skupinami, prípadne so zákonnými zástupcami. 

                                                           
1 Digitálnym imprintom sa rozumie akékoľvek bez výhrad spoľahlivé preukázanie skutočnosti. Môže mať 
napríklad formu "screenshotov", prihlásení (loginov) v použitom programe, tabuľky, sledovania času práce 
napríklad v aplikácii Trello a podobne. Skutočnosť môže byť preukázaná aj iným elektronickým spôsobom, resp. 
digitálnou stopou, ktorá umožní spoľahlivé posúdenie pri hodnotení záverečných správ. V neposlednom rade 
môže ísť o akýkoľvek záznam o aktivite. 



 
 

Prehľad nástrojov, ktoré sa dajú využiť na prácu s mládežou online, je v prílohe tohto dokumentu. 

 

2.) PRÍSTUP K HODNOTENIU ZÁVEREČNÝCH SPRÁV 

 

V súvislosti s aktuálnou situáciou a dlhším zatvorením škôl, školských zariadení, ako aj zákazom 

organizovania podujatí MŠVVaŠ SR upraví  prístup k hodnoteniu záverečných správ po splnení 

nižšie uvedených zásad: 

a) V prípade, že aktuálne obmedzenia zasahujú do plánovaného harmonogramu aktivít, 

odporúčame aktivity:  

 

• primárne prispôsobiť a realizovať v on-line priestore v súlade s bodom 1 tohto 

usmernenia; 

• realizovať v neskoršom období (najneskôr však do 31.12.2020).  

 

b) Náhradné aktivity musia byť v súlade so špecifickými cieľmi programu, a so zámerom 

reagujúcim na zmenu celospoločenskej situácie a tým aj potrieb cieľovej skupiny, ktorou sú 

deti a mládež 

 

c) Ak z objektívnych dôvodov nebude možné presunúť aktivity ani zmeniť ich formu, je 

potrebné v záverečnej správe uviesť, aké opatrenia sa vykonali na umožnenie realizácie 

aktivít a prečo ich nebolo možné presunúť na iný termín.  

 

d) Ak v dôsledku opatrení subjektov verejnej správy proti šíreniu koronavírusu organizácia 

nenaplní niektoré ukazovatele projektu v počte realizovaných podujatí, počte 

registrovaných členov a počte účastníkov podujatí zadaných pri písaní žiadosti o projekt, 

hodnotiteľ nebude znižovať bodové hodnotenie. 

 

e) Výšku rozpočtu a charakter výdavkov je potrebné prispôsobiť zmeneným formám a počtu 

aktivít pri dodržaní zásady efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných 

prostriedkov. Organizáciám bude umožnené uskutočniť zmeny v rozpočte a presunúť 

financie z pôvodne plánovaných výdavkov na nové v súlade so zámerom reagujúcim na 

zmenu potrieb pri zachovaní limitov podľa Prílohy č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie. V 

prípade nevyhnutnosti sa príslušné limity môžu  zmeniť štandardne  formou dodatku k tejto 

zmluve. Nevyčerpané prostriedky z rozpočtu je potrebné priebežne vracať v súlade so 

zmluvou o poskytnutí dotácie. 

 

f) V prípade, že vzhľadom na charakter aktivít nie je možné projekt upraviť tak, aby boli aspoň 

čiastočne dosiahnuteľné plánované ukazovatele projektu a ciele projektu, odporúčame 

zvážiť jeho celkovú realizáciu. 

 



 
 

 

PRÍLOHA 

Prehľad niektorých nástrojov využiteľných pre  prácu s mládežou online 

 

Nástroj Link Popis 

AUDIO A VIDEO KONFERENČNÉ NÁSTROJE 
Skype https://www.skype.com/en/   

 

 

Komunikačné nástroje, ktoré vám umožnia spojiť s vašimi 

kolegami, účastníkmi alebo klientmi prostredníctvom audio 

alebo video hovoru. 

Zoom https://zoom.us/  

Google Hangouts https://chrome.google.com/webstore/detail/google-

hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=sk  

alebo cez Gmail konto 

Jitsi Meet https://meet.websupport.sk  

Join Me https://www.join.me/?fbclid=IwAR3JD_TUD_uvxWCo

zcgBsV91iEwL_z14s8psKUj6SOa7NzNGeOcojVGMp

40  

KOLABORATÍVNE NÁSTROJE PRE PROJEKTOVÉ TÍMY 
Trello https://trello.com/  Nástroj na online riadenie tímov, organizovanie práce a 

projektový manažment – je v ňom možné nastavovať úlohy, 

zadania, termíny, ako aj vzájomne komunikovať. 

Asana https://asana.com/  Cez Asanu je možné nastavovať projektové úlohy, sledovať 

ich plnenie, ako aj spolupracovať s ostatnými členmi tímu 

alebo skupiny. 

Microsoft Teams https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-

overview  

Microsoft Teams je centrum pre tímovú spoluprácu v 

službách Office 365. Spája ľudí, obsah a nástroje na zvýšenie 

angažovanosti a efektivity tímu. 

ZDIEĽANÉ KALENDÁRE 

Google Calendar https://calendar.google.com/calendar/r  

https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=sk
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=sk
https://meet.websupport.sk/
https://www.join.me/?fbclid=IwAR3JD_TUD_uvxWCozcgBsV91iEwL_z14s8psKUj6SOa7NzNGeOcojVGMp40
https://www.join.me/?fbclid=IwAR3JD_TUD_uvxWCozcgBsV91iEwL_z14s8psKUj6SOa7NzNGeOcojVGMp40
https://www.join.me/?fbclid=IwAR3JD_TUD_uvxWCozcgBsV91iEwL_z14s8psKUj6SOa7NzNGeOcojVGMp40
https://trello.com/
https://asana.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-overview
https://calendar.google.com/calendar/r


 
 

Outlook Caledar https://office.live.com/start/Calendar.aspx?ui=en%2DU

S&rs=US  

Možnosti zdieľaných kalendárov, ktoré vám umožnia nájsť si 

spoločný čas na telefonát alebo video hovor. 

Doodle https://doodle.com/en/  Tento nástroj vám umožní zladiť sa efektívne s vašimi 

kolegami alebo účastníkmi. Každý z nich vie jednoducho 

zaznačiť, v ktorých časoch a termínoch je dostupný a kedy 

nie. 

CRM DATABÁZY 
Bitrix https://www.bitrix24.com/  Bitrix24 umožňuje jednoduchú organizáciu pracovných 

tímov, riadene procesov a manažment vzťahov s klientmi. 

KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 

Slack https://slack.com/intl/en-sk/?eu_nc=1  Komunikačná platforma, ktorá umožňuje vytvárať jednotlivé 

tematické kanály a vlákna s členmi tímu tak, aby sa žiadna 

téma nestratila a aby informácie išli vždy tým členom tímu, 

pre ktorých sú relevantné 

ZDIEĽANÉ ÚLOŽISKÁ 
Dropbox https://www.dropbox.com/h  Online úložiská, ktoré vám umožnia vaše dokumenty nielen 

uschovať, ale aj zdieľať s ostatnými. V nástrojoch je možné 

sledovať zmeny a vykonané úpravy.   
Google Drive https://www.google.com/drive/  

UKLADANIE TEXTOV A ODKAZOV ONLINE 

Evernote https://evernote.com/  Online zošit, ktorý umožňuje vytvárať rozličné kategórie a 

zálohovať v nich informácie, texty a odkazy. 

Keep Google https://keep.google.com/u/0/  Online poznámkový blok a checklist. 

Pocket https://getpocket.com/  Nástroj na zálohovanie a ukladanie dôležitých online odkazov 

a linkov. 

NÁSTROJE NA INTERAKTÍVNE VZDELÁVANIE 
Slido https://www.sli.do/  Nástroj na interaktívne zbieranie podnetov a otázok z publika 

alebo od účastníkov stretnutia (dá sa využiť aj pri online 

stretnutiach alebo prednáškach). 

Kahoot https://kahoot.com/  Cez Kahoot je možné vytvárať interaktívne online kvízy. 

LoQuiz https://loquiz.com/  Nástroj na vytváranie online sťaží, hier a interaktívneho 

obsahu pre skupiny. 

https://office.live.com/start/Calendar.aspx?ui=en%2DUS&rs=US
https://office.live.com/start/Calendar.aspx?ui=en%2DUS&rs=US
https://doodle.com/en/
https://www.bitrix24.com/
https://slack.com/intl/en-sk/?eu_nc=1
https://www.dropbox.com/h
https://www.google.com/drive/
https://evernote.com/
https://keep.google.com/u/0/
https://getpocket.com/
https://www.sli.do/
https://kahoot.com/
https://loquiz.com/


 
 

MailChimp: https://mailchimp.com/  Prostredníctvom MailChimpu je možné vytvárať vizuálne 

zaujímavé a prehľadné newslettere, ktoré môžete následne 

zaslať svojim kontaktom cez mail. 

GRAFIKA 
Canva https://www.canva.com/  Jednoduchý nástroj na vytváranie online grafiky. 

Freepik https://www.freepik.com/  Zdroj voľne dostupných online obrázkov a grafík. 

Pixabay https://pixabay.com/sk/  Zdroje voľnej dostupných fotografií a obrázkov. 

Unsplash https://unsplash.com  

Pexels https://www.pexels.com  

ONLINE PREZENTÁCIE A TVORBA SPOLOČNÉHO OBSAHU 
Prezi https://prezi.com/  Nástroje na vytváranie online prezentácií, do ktorých je 

možné vkladať aj interaktívne odkazy. Prezentáciu možno 

následne zdieľať alebo ju využiť počas video hovoru. 
Google Slides https://docs.google.com/presentation/u/0/  

Padlet https://sk.padlet.com/  Online nástenka, v rámci ktorej vedia jeho používatelia 

spoločne tvoriť a zdieľať obsah (tabule, dokumenty, odkazy, 

obrázky, atď.). 

ONLINE KURZY 
FreecodeCamp https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-

online-courses-

a0d7ae675869/?fbclid=IwAR0pFahes3VjaRd10YiBxQ

PkvKCjLzsK7JgUU1HJpMPc1P3EEmBhumrXR24  

 

 

Kurzy poskytované zahraničnými vysokými školami, ktoré 

formou videí a online materiálov diaľkovo vzdelávajú o 

témach, ktorým sa dané inštitúcie klasicky venujú aj počas 

semestra v triedach. 
Coursera https://www.coursera.org/  

Udemy https://www.udemy.com/  

Future learn https://www.futurelearn.com/#snip=false 

eDx https://www.edx.org/#snip=false 

Skill Share https://www.skillshare.com/ Učte sa od profesionálov a vyskúšajte si online štúdium. 

SkillShare je online trhovisko kurzov a je postavené na 

myšlienke, že učiteľom alebo žiakom môže byť ktokoľvek. 

National Geographic https://www.nationalgeographic.org/education/professio

nal-development/courses/ 

 

VZDELÁVANIE KANÁLY NA YOUTUBE - SLOVENSKÉ 

https://mailchimp.com/
https://www.canva.com/
https://www.freepik.com/
https://pixabay.com/sk/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/
https://prezi.com/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://sk.padlet.com/
https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869/?fbclid=IwAR0pFahes3VjaRd10YiBxQPkvKCjLzsK7JgUU1HJpMPc1P3EEmBhumrXR24
https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869/?fbclid=IwAR0pFahes3VjaRd10YiBxQPkvKCjLzsK7JgUU1HJpMPc1P3EEmBhumrXR24
https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869/?fbclid=IwAR0pFahes3VjaRd10YiBxQPkvKCjLzsK7JgUU1HJpMPc1P3EEmBhumrXR24
https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869/?fbclid=IwAR0pFahes3VjaRd10YiBxQPkvKCjLzsK7JgUU1HJpMPc1P3EEmBhumrXR24
https://www.coursera.org/
https://www.udemy.com/
https://www.futurelearn.com/#snip=false
https://www.edx.org/#snip=false
https://www.skillshare.com/
https://www.nationalgeographic.org/education/professional-development/courses/
https://www.nationalgeographic.org/education/professional-development/courses/


 
 

JurajVie https://www.youtube.com/channel/UCLBaR8BmaV6HP

x_CjuaZ5xw  

Kanál sa zameriava na vedecký pohľad na každodenné 

činnosti, ako aj odpovede na hypotetické otázky. 

BeWise https://www.youtube.com/channel/UCNhHwys3S8gSaL

3vjI1qxaA/featured  

Mottom kanálu je, ž veda je úžasná a náš svet je úžasný, preto 

sa snaží ničiť predsudky pomocou vedy, kritického a 

skeptického myslenia. 

Dejepis inak https://www.youtube.com/channel/UCtW6UE6h-

Na5E5BCLBafbcQ  

Kanál sa venuje spoločenskovedným a dejepisným témam 

zábavnou formou. 

Zmudri https://www.youtube.com/channel/UCA0qaLDDrr3m4

MUQ0L_cFzg  

Zábavné vzdelávacie videá na potrebné témy pre mladých 

ľudí, ako sú hľadanie brigády, výber tvojej budúcej školy, 

šetrenie peňazí, zvládanie stresu, lacné cestovanie alebo 

kritické myslenie. 

Minúta Ekonómie https://www.youtube.com/channel/UCytikjl1dcg8ZJWz

vJGMKbA  

Kanál sa zaoberá všeobecnými ekonomickými témami. 

VZDELÁVANIE KANÁLY NA YOUTUBE - ZAHRANIČNÉ 
TED-Ed https://www.youtube.com/user/TEDEducation  Vzdelávacie online kanály, ktoré v krátkych videách 

informujú zrozumiteľnou formou o najrôznejších témach zo 

sveta. 
In a Nutshell https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt  

The School of Life https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel  

ONLINE VZDELÁVANIE 

Práca s mládežou https://www.pracasmladezou.sk/ , najmä podstránka: 

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/nove-

pristupy/  

Aktuálne informácie o inovatívnych prístupoch v práci 

s mládežou. 

IUVENTA - 

Videometodiky 

https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/Metodicky

-portal/Videometodiky.alej  

Tematické videometodiky zamerané na popis a predstavenie 

14 vybraných tém:  inšpiratívne príklady aktivít z praxe s 

dôrazom na rozvoj kompetencií mladých ľudí - inovatívny 

nástroj vzdelávania určený najmä pre pracovníkov s mládežou 

a mládežníckych vedúcich, ale aj pre širokú verejnosť. 

Online práca 

s mládežou 

https://padlet.com/dan_moxon1/codesign?fbclid=IwAR

2vt2dCCQQ1BucT9ViGxz22_E3wHfiwYflYBzA_WW

rpxR9lDGyxst6Ct9E  

Odporúčania na zdroje zamerané na vzdelávanie v oblasti 

online práce s mládežou. 

Online živé knižnice https://www.onlinezivakniznica.sk/  Online živé knižnice, ktoré vzdelávajú o rozličných témach 

formou skutočných príbehov ľudí.  

https://www.youtube.com/channel/UCLBaR8BmaV6HPx_CjuaZ5xw
https://www.youtube.com/channel/UCLBaR8BmaV6HPx_CjuaZ5xw
https://www.youtube.com/channel/UCNhHwys3S8gSaL3vjI1qxaA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCNhHwys3S8gSaL3vjI1qxaA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCtW6UE6h-Na5E5BCLBafbcQ
https://www.youtube.com/channel/UCtW6UE6h-Na5E5BCLBafbcQ
https://www.youtube.com/channel/UCA0qaLDDrr3m4MUQ0L_cFzg
https://www.youtube.com/channel/UCA0qaLDDrr3m4MUQ0L_cFzg
https://www.youtube.com/channel/UCytikjl1dcg8ZJWzvJGMKbA
https://www.youtube.com/channel/UCytikjl1dcg8ZJWzvJGMKbA
https://www.youtube.com/user/TEDEducation
https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt
https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
https://www.pracasmladezou.sk/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/nove-pristupy/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/nove-pristupy/
https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/Metodicky-portal/Videometodiky.alej
https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/Metodicky-portal/Videometodiky.alej
https://padlet.com/dan_moxon1/codesign?fbclid=IwAR2vt2dCCQQ1BucT9ViGxz22_E3wHfiwYflYBzA_WWrpxR9lDGyxst6Ct9E
https://padlet.com/dan_moxon1/codesign?fbclid=IwAR2vt2dCCQQ1BucT9ViGxz22_E3wHfiwYflYBzA_WWrpxR9lDGyxst6Ct9E
https://padlet.com/dan_moxon1/codesign?fbclid=IwAR2vt2dCCQQ1BucT9ViGxz22_E3wHfiwYflYBzA_WWrpxR9lDGyxst6Ct9E
https://www.onlinezivakniznica.sk/


 
 

Online knižnica https://protiviru.knihovny.cz/  Moravská zemská knižnica sprístupnila v čase pandémie 

veľkú časť svojej literatúry online a zdarma na svojej webovej 

stránke 

Addwork http://www.addwork.sk/sk  Stránky, ktoré prezentujú rozličné profesie prostredníctvom 

videí s ľuďmi, ktorí sa týmto oblastiam skutočne kariérne 

venujú. 
Čo robím http://www.corobim.sk/  

Objav kompetencie 

online 

https://www.objavkompetencieonline.sk/  Spoznávanie a zvyšovanie kompetencií dobrovoľníkov, 

dobrovoľníčok, koordinátorov a koordinátoriek hravou 

formou. 

Šlabikár 

neformálneho 

vzdelávania 

https://www.slabikarnfv.eu/sk/e-learning  Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, v 

ktorom je zrozumiteľným jazykom podaná teória toho 

najpodstatnejšieho pre nastavenie kvalitného neformálneho 

vzdelávania v práci s mládežou. 

Vĺčatá https://vlcata.sk/  Slovenská stránka so vzdelávacími online hrami. 

MindTools https://www.mindtools.com/  Nástroj na vzdelávanie o dôležitých zručnostiach akými sú 

tímová práca, motivácia, riešenie problémov a podobne. 

Obsah je v anglickom jazyku 

16 personalities - 

Bezplatný test 

osobnosti 

https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-

osobnosti  

Online bezplatný test na overenie typu osobnosti a zároveň 

vysvetlenie rôznych typov osobností.  

Kurz prvej pomoci  https://kurz.prvapomoc.sk/project/default.aspx?project=

1 

E-learningový kurz prvej pomoci online. 

Train Brain https://www.trainbra.in/sk/ Úlohy z kritického myslenia. 

   

VZDELÁVACIE PODCASTY 

Kvantum ideí https://kvantumidei.podbean.com/ Dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v 

ktorom sme sa ocitli. 

hmmm https://ipcko.sk/podcast-hmmm/ Podcast psychologickej poradne IPčko.sk o témach, ktoré nás 

aj Vás zaujímajú – duševné zdravie, svet mladých ľudí, 

internet a mnohé iné. 

TED Talks Daily https://www.ted.com/podcasts  

https://protiviru.knihovny.cz/
http://www.addwork.sk/sk
http://www.corobim.sk/
https://www.objavkompetencieonline.sk/
https://www.slabikarnfv.eu/sk/e-learning
https://vlcata.sk/
https://www.mindtools.com/
https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-osobnosti
https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-osobnosti
https://kurz.prvapomoc.sk/project/default.aspx?project=1
https://kurz.prvapomoc.sk/project/default.aspx?project=1
https://www.trainbra.in/sk/
https://kvantumidei.podbean.com/
https://ipcko.sk/podcast-hmmm/
https://www.ted.com/podcasts


 
 

Na rovinu o 

podnikaní 

https://open.spotify.com/show/2HWXWObnhfXXE56re

utVYH  

Inšpirácia a praktické rady od skúsených podnikateľov, ktorí 

začali z nuly a vybudovali úspešné a rešpektované firmy na 

Slovensku ale aj vo svete. 

Zaži_SK https://open.spotify.com/show/7jqmNCqHtFqvsPX3rAT

wdE?si=tAQdnW8vSeeAKkHPeViZRA 

ZAŽI_SK je týždenný podcast o cestovaní po Slovensku. 

Spolu v ňom navštívime miesta, o ktorých ste možno ešte 

nepočuli alebo sa dozviete o veciach, o ktorých ste nevedeli. 

Užite si Slovensko s moderátorom Petrom Dlhopolcom a jeho 

hosťami, ktorí pripravujú edíciu turistických sprievodcov 

Spectacular Slovakia. 

ĎALŠIE PREHĽADY VZDELÁVACÍCH ZDROJOV A ONLINE NÁSTROJOV 

Prehľad online 

vzdelávania - 

EPALE 

https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/online-vzdelavanie-

zo-slovenska-bezplatne-weby-nie-len-v-case-karanteny 

Tipy na rôzne slovenské aj zahraničné online vzdelávanie, 

ktoré zozbierala platforma EPALE - Elektronická platforma 

vzdelávania dospelých v Európe (vrátane jazykov, šikany, 

globálneho vzdelávania).  

Prehľad online 

kurzov a nástrojov-

SAAIC 

https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/online

_nastroje_korona.pdf?fbclid=IwAR2uMgsEkio9ItzOpB

oNYW5pgFprG0f8esNa__Cr6IhDeGIPzGk55GBjVPw  

Kurzy a online nástroje, ktoré sa vám môžu hodiť (nielen) 

v časoch karantény. (spracoval SAAIC) 

Prehľad otvorených 

vzdelávacích zdrojov 

– Splnomocnenec 

vlády SR pre rozvoj 

občianskej 

spoločnosti 

https://www.minv.sk/?ros_vsetky-

spravy&sprava=otvorene-vzdelavacie-zdroje-ako-

nastroj-podpory-vzdelavania-ziakov-a-studentov-pocas-

uzavretia-skol-zoznam-zaujimavych-odkazov 

Otvorené vzdelávacie zdroje ako nástroj podpory vzdelávania 

žiakov a študentov počas uzavretia škôl - zoznam 

zaujímavých odkazov. (Spracoval ÚSVROS) 

 

 

Dokument spracoval odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.  
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