


POPIS:
Komunikácia a prezentačné zručnosti sú jedným zo základných prvkov budovania 
vzťahov medzi členmi rady mládeže, mládežníckych parlamentov (ďalej len RM/MP) 
a budovaním vzťahov s miestnymi politikmi. Komunikačný blok ponúka niekoľko 
dôležitých spôsobov, ktoré môže mladý človek využiť a rozvíjať, aby zabezpečil 
skvalitnenie svojej práce v rade mládeže.

VEDOMOSTI: 
Pozná poslanie komunikácie 
Pozná zásady efektívnej komunikácie

ZRUČNOSTI:
Dokáže riešiť situácie, ktoré si vyžadujú praktické komunikačné zručnosti
Dokáže poskytnúť účinnú spätnú väzbu

POSTOJE: 
ochota komunikovať s ostatnými

Komunikačné a prezentačné zručnosti 



CIELE BLOKU Príprava členov RM/MP na efektívnu komunikáciu prostredníctvom:

● nadobudnutia skúseností s komunikáciou v náročných podmienkach,
● spoznávania poslania komunikácie a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú,
● osvojenia si prvkov medziľudskej komunikácie,
● osvojenia si pravidiel efektívneho počúvania,
● osvojenia si zásad formálnej e-mailovej a telefonickej komunikácie,
● osvojenia si základných princípov vizuálnej prezentácie.

POMÔCKY Flipchart 
Fixky
Papier formátu A4 
Samolepiace bločky, 
Pero, 
2 krabice vyrobené podľa návodu
Multimediálny projektor
Počítač
Príloha č.1 Mapa verbálnej komunikácie
Príloha č.2 Štruktúra rozhovoru
Príloha č.3 Komunikačný model Schulza von Thuna
Príloha č.4 Pravidlá písania formálnych e-mailov
Príloha č.5 Zásady pre formálne telefonické rozhovory

ČAS 235 minút

OBSAH ● Odosielateľ a príjemca
● Mapa medziľudskej komunikácie
● Príjemca a odosielateľ
● Z čoho pozostáva medziľudská komunikácia
● Aktívne počúvanie
● Formálna komunikácia prostredníctvom e-mailu a telefónu
● Rozhovor s obecnými úradmi
● Prezentácia



Blok 1.

~ 25 minút Odosielateľ a príjemca

cieľ ● Nadobudnúť skúsenosti s komunikáciou v náročných podmienkach

pomôcky Nakreslíme alebo vytlačíme rôzne jednoduché obrázky na papier formátu A4. Obrázky môžu byť aj farebné. Počet obrázkov by mal 
zodpovedať polovici počtu účastníkov. Obrázky uložíme do nepriehľadných obalov alebo dosiek.  

● papiere A4 s obrázkami - pre polovicu účastníkov
● čisté papiere formátu A4
● nepriehľadné obaly - pre polovicu účastníkov
● pevné podložky na písanie
● ceruzky / pastelky

pokyny Kreslím, čo počujem
Účastníkov rozdelíme do dvojíc. Oznámime im, že na úlohu majú vopred určený limít cca 10 minút. Jeden z dvojice dostane papier s 
nakresleným (vytlačeným)  obrázkom a druhý čistý A4 papier, pevnú podložku na písanie, ceruzku alebo pastelky. Dvojice sedia oproti 
sebe, takže sa nemôžu pozerať na papier toho druhého. Účastník, ktorý má priečinok s obrázkom, slovne opíše svojmu partnerovi, čo, 
kde prípadne ak je obrázok farebný, akú farbu na obrázku vidí. Môže pritom použiť aj gestikuláciu. 
Druhá osoba vo dvojici nakreslí, čo počuje, ako tomu rozumie, čo partner opisuje alebo gestikuluje. Účastníci sa môžu rozprávať a klásť si 
otázky, ale nemôžu si navzájom vidieť svoje papiere. Po uplynutí vopred určeného času si účastníci vo dvojiciach navzájom porovnajú 
obrázky.
Aktivitu môžeme uskutočniť aj online, ak sa účastníci rozdelia do samostatných miestností úlohy sú zadané tým istým princípom, ako na 
živo. 



Blok 1.

~ 25 minút Mapa medziľudskej komunikácie

rozbor vyhodnotenie Po ukončení aktivity vedieme brainstorming a zhromažďujeme názory účastníkov na otázky:
Čo malo pozitívny a negatívny vplyv na podobnosť nakresleného obrázku s originálom?
Prečo sa nakreslený obrázok líši od originálu? 

V závere zhrnieme zistenia a zameriame sa na identifikáciu toho, čo ovplyvnilo prenos informácií pri vytváraní kresby.



Blok 1.

~ 15  min Mapa medziľudskej komunikácie

cieľ ● Úvod do témy komunikácie a jej význam

pomôcky
● samolepiace bločky v dvoch farbách, pero, 
● flipchart
● vytlačený list príloha č. 1 - Proces komunikácie/komunikačná mapa

pokyny Účastníkovi rozdáme 3 samolepiace papieriky z dvoch farieb (spolu 6). Ich úlohou bude:
na každý samolepiaci papierik prvej farby napísať jedno slovo, ktoré vystihuje odpoveď na otázku
„Čo je komunikácia?“  Na farebné papierikoch druhej farby napíše každý účastník jedno slovo, ktoré vystihuje odpoveď na otázku „Aký 
význam má komunikácia pre člena mládežníckeho parlamentu/rady mládeže (pre online vzdelávanie sa môže použiť Google jambord).
Po napísaní jednoslovných nápadov ich účastníci prezentujú a papieriky nalepia na pripravený flipchart.
Vytvoria tak "komunikačnú mapu", ktorú potom školiteľ použije na vysvetlenie pojmov a poslania komunikácie pre potreby členov 
MP/RM.

rozbor vyhodnotenie V závere aktivity vysvetlíme základné princípy komunikácie, ktoré prepojíme s vysvetlením základných pojmov v komunikácií.  Pre 
názornosť použijeme Prílohu č.1 Proces komunikácie/komunikačná mapa.



Blok 2.

~ 45 minút JA - TY, rozprávanie – počúvanie     

cieľ ● Pochopenie mechanizmov komunikácie
● Pochopiť, ako fungujú faktory ovplyvňujúce medziľudskú komunikáciu
● Poznanie základných prvkov komunikácie

pomôcky ● 2 krabice,
● Papier, Fixy
● Pripravené kartičky s textami podľa popisu aktivity
● Ceruzka/pastelka
● Príloha č.3
● Flipchartový papier

Potrebujeme dve krabice rôznych farieb. Na vrchnú časť prvej krabice nalepíme slovo: „Rečník“ a na vrchnú časť druhej krabice nalepíme 
slovo: „Poslucháč“. 

Nápisy na bočných stranách krabice "Rečník":
1.strana: informácia ( Fakt, výrok, ktorý je skutočnosťou)
2.strana: informácia o sebe ( Sebaodhalenie: informácia o sebe, svojich motívoch, hodnotách, emóciách)
3.strana: vyjadrenie vzťahu medzi odosielateľom a príjemcom/ (vyjadrenie toho, ako si odosielateľ rozumie s príjemcom a čo si o ňom 
myslí)
4.strana: výzva / očakávanie  (obsahuje túžbu, radu, poučenie a účinky, ktoré rečník hľadá)

Na bočných stranách krabice "Poslucháč" sú nápisy:
1.strana: informácia
2.strana: informácia o sebe
3.strana: vyjadrenie vzťahu
4.strana: výzva / očakávanie 



Blok 2.   

~ 45 minút JA - TY, rozprávanie – počúvanie     

pokyny Príjemca a odosielateľ    
Školiteľ vytvorí 2 skupiny.
V prvej  skupine budú 5 účastníci, ktorí budú čítať text, ktorý dostanú. Čítajúca skupina bude dbať pri výslovnosti textu na výslovnosť a 
intonáciu textu. Obsahuje 2 pozície: 1x rečník a 4 x poslucháč.

Druhú skupinu budú tvoriť 2 účastníci, ktorých úlohou bude pracovať s krabicami, ktoré dostanú. Na prvej krabici s názvom rečník -na 
jednej stene je nápis: informácia. Na druhej krabici s názvom poslucháč je na každej stene iný nápis: 1/ informácia, 2/ Na vyjadrenie 
vzťahu, 3/ informácie o sebe, 4/ výzva. Úlohou tejto skupiny bude vizuálne vyjadriť cez krabice 4 typy počutia poslucháčmi. Vetu, ktorú 
vysloví rečník.
Ostatní účastníci sú pozorovatelia.

Dej aktivity:
1/ Rečník prečíta text: „ Idem na stretnutie so starostom“. 
2/ Krabicu rečníka k pozorovateľom otočia so nápisom „informácia“.
3/ Poslucháč 1 hovorí: "Dobre, v poriadku."
4/ krabicu poslucháč ku krabici rečníka s nápisom „informácia“ otočia s nápisom „ informácie“
(z toho bude zjavné, že obe strany prečítaný text rečníka prijali ako informáciu)
5/ Poslucháč 2 hovorí: "Hmm, je odvážny!"
 6/ krabicu poslucháč ku krabici rečníka s nápisom „informácia“ otočia s nápisom „informácie o sebe“
(z toho bude zjavné, že  rečník prečítaný text podal ako informáciu a poslucháč to počul ako rovinu sebapoznania, poslucháč vyjadruje, že 
je menej odvážny)
7/ Poslucháč 3 hovorí: "Myslí si, že je lepší ako ja?" vzťahu
8/  krabicu poslucháč ku krabici rečníka s nápisom „informácia“ otočia s nápisom „ vyjadrenie vzťahu“
(z toho bude zjavné, že  rečník prečítaný text podal ako informáciu a poslucháč to počul ako rovinu vzťahov, poslucháč vyjadruje, že vo 
vete rečníka povýšenecký postoj, nadriadený vzťah)



Blok 2.

~ 45 minút JA - TY, rozprávanie – počúvanie     

pokyny 9/ Poslucháč 4 hovorí: "Naozaj očakáva, že to budem akceptovať?"
10/ krabicu poslucháč ku krabici rečníka s nápisom „informácia“ otočia s nápisom „ výzva“
(z toho bude zjavné, že rečník prečítaný text podal ako informáciu a poslucháč počul vetu ako výzvu, aby sa pripojil k rečníkovi a išiel s 
ním.)

Po tejto modelovej aktivite školiteľ otvorí moderovanú diskusiu s účastníkmi:
O čom hovoril rečník? Ako reagovalo publikum na správu rečníka ? Prečo sa stávalo, že každý zo 4 poslucháčov pochopil vetu rečníka 
inak? Bol tento rozhovor prínosný? Čím presne bol tento rozhovor prínosný?

Potom pomocou pripravených krabíc školiteľ vysvetlí, ako fungujú 4 kanály prenosu (rečník - odosielateľ) a prijímania (poslucháč - 
príjemca) informácií. - Pomôcka 3. "Schulzov van Thunov model komunikácie".
Následne školiteľ rozdelí účastníkov do skupín po 4. V každej skupine budú musieť účastníci vymyslieť príklady situácií, ktoré zažili alebo 
ktoré môžu nastať počas ich práce v Rade mládeže, keď rečníci a poslucháči odošlú - prijmú inú stranu správy.
Po čase, ktorý určí školiteľ, sa účastníci podelia o svoje výsledky v skupine

V závere uskutočníme brainstorming a požiadame účastníkov, aby vymenovali, čo ovplyvnilo komunikáciu medzi účastníkmi a 
zaznamenávame odpovede na flipchartový papier, ktorý je rozdelený na 2 časti:

- odpovede zamerané na verbálnu komunikáciu, 
- odpovede týkajúce sa neverbálnych prejavov.



Blok 2.

~ 45 minút JA - TY, rozprávanie – počúvanie     

rozbor vyhodnotenie ● Modelové situácie rečníka a počúvajúceho     
● Príklady vysloveného a pochopeného odkazu

V závere školiteľ zhrnie potrebu overovania si počutých informácií a správneho pochopenia počutého slová. Používať a overovať si „ 
Dobre som to pochopil, mysleli ste to takto...? Overovaní povedaných a pochopených slov predídeme  konfliktným situáciám v komunikácií 
a domýšľavosti.

Na záver zhrnieme, ako uvedené faktory ovplyvňujú proces komunikácie, identifikujeme základné typy komunikácie. Upozorníme 
účastníkov na základné pravidlá, ktoré ovplyvňujú proces komunikácie a čo je dôležité pri komunikácií. 



Blok 3.

~ 30 minút Aktívne počúvanie

cieľ ● Naučiť sa pravidlá efektívneho počúvania

pomôcky Pero a čistý papier formátu A4 pre každého účastníka

pokyny Aktívne počúvanie
Požiadame účastníkov, aby sa pohodlne posadili. Každému účastníkovi rozdáme papier a pero. Úlohou bude v krátkom čase odpovedať na 
otázky, ktoré im položíme. Počas písaní odpovede účastníci nesmú hovoriť, nesmú klásť otázky. Jednoducho píšu odpovede na otázky, 
ktoré počujú. 
  Otázky:
1. Vydeľte číslo štyridsať polovicou a pridajte pätnásť. Aké číslo dostanete?
2. Je v Škótsku muž zo zákona povinný oženiť sa so sestrou svojej vdovy?
3. Čo je správne v slovenčine? Deväť i päť je trinásť alebo deväť a päť je trinásť?
4. Koľko kubických metrov hliny sa nachádza v jame dlhej šesť metrov, širokej tri metre a hlbokej jeden meter?
5. Zámorské lode by mali byť natreté dvadsiatimi piatimi vrstvami farby. Ktorou vrstvou začnete?
6. Ktoré z týchto zvierat je najlepšie vidieť v úplnej tme: leopard, sova alebo netopier?
7. V Českej republike máte dve mince v celkovej hodnote tridsať korún. Jedna z týchto dvoch mincí je desať korún. Čo sú  to za mince?
8. Koľko zvierat každého druhu vzal Mojžiš do svojej archy?
9. Ktorý vrch bol najvyšší na svete, kým nebol objavený Mount Everest?
10. Vlak odchádza z Londýna do Birminghamu o 7:00. Cesta je dlhá 100 míľ. Vlak sa pohybuje rýchlosťou 100 míľ za hodinu. O 7:00 
odchádza vlak z Londýna do Birminghamu, cesta je rovnako dlhá a vlak ide rýchlosťou 50 míľ za hodinu. Ktorý vlak bude bližšie k Londýnu, 
keď sa stretnú: vlak z Birminghamu alebo vlak z Londýna?



Blok 3.

~ 30 minút Aktívne počúvanie

pokyny Po ukončení práce (napísaní odpovedí účastníkmi) predstavíme správne odpovede a požiadame účastníkov, aby si na svojich 
kartičkách označili odpovede, ktoré sa im zhodovali so správnou odpoveďou. 

Odpovede
1. výsledok je 95, pretože 40/0,5 = 80, 80 + 15 = 95
2. nie, pretože je už mŕtvy.
3. 9+5 =14
4. v jame už nie je hlina
5. od prvej vrstvy
6. žiadne. V úplnej tme nie je nič vidieť.
7. Dvadsať korún a desať korún
8. Mojžiš nevzal na archu žiadne zviera. Bol to Noe...
9. Mount Everest (hoci ešte nebol objavený)
10. keď sa stretnú, budú obaja v rovnakej vzdialenosti od Londýna

Opýtame sa účastníkov, koľko správnych odpovedí majú. Pýtame sa, prečo si myslia, že ich majú tak málo – veľa?



Blok 3.

rozbor vyhodnotenie V diskusii s účastníkmi poukážeme na dôvody, prečo nie všetci odpovedali správne (skúsenosti ukazujú, že účastník odpovie správne 
na 4 z 10 odpovedí). Na základe týchto výsledkov zhrnieme všetko, čo ovplyvňuje počúvanie. 
Dôvody zlého počúvania
a/ fyzické (hlad, prejedanie sa, strata sluchu, alkohol, bolesť, únava, chemikálie, hluk, akustika miestnosti, neónové svetlá...)
b/ psychologické (osobné problémy, koncentrácia, predsudky, nezáujem, ťažká téma...)
c/ zlé návyky (náklonnosť, predsudky, gestá, melódia hlasu...)

Zo 100 vyslovených slov nepočujem 30-40.                                  

Prostredníctvom pripravenej prezentácie zhrnieme zásady aktívneho počúvania môžeme to nazvať: Ako podporiť aktívne počúvanie v RM 
/ MP

- Hovorte a počúvajte v správnom pomere.
- Udržujte primeraný očný kontakt.
- Robte si poznámky.
- Nedopĺňajte prejavy za rečníkov.
- Nesnažte sa prejsť priamo na zhrnutie.
- Reagujte na to, čo počujete.
- Vyhnite sa predsudkom.
- Položte si - napr. kontrolnú otázku: Pochopil som to správne?
- Pýtajte sa na podstatu veci.
- Pred odpoveďou chvíľu mlčte.
- Použite metódu rýchleho opakovania toho, čo ste počuli.

~ 30 minút Aktívne počúvanie



Blok 4.

~ 45 minút Formálna komunikácia prostredníctvom e-mailu a telefónu

cieľ ● osvojenie si zásad formálnej e-mailovej a telefonickej komunikácie

pomôcky ● navrhnuté témy problémov zaslaných e-mailom pre starostu o otázkach RM/MP – jedna téma pre každú skupinu 
● pre každú skupinu vytlačený materiál príloha č. 4 Pravidlá písania formálnych e-mailov 
● prezentácia s obsahom materiálu príloha č. 5 Pravidlá pre formálne telefonické rozhovory 
● počítač a projektor 



Blok 4.

~ 45 minút Formálna komunikácia prostredníctvom e-mailu a telefónu

pokyny Pravidlá formálnej online komunikácie (e-mail, telefón)

Účastníkov rozdelíme do skupín po 3-4 osoby. Každej skupine je zadaná téma (informácia, otázka, problém napr. zorganizovanie 
pracovného stretnutia, pripomienky k návrhu Koncepcie práce s mládežou, návrh spolupráce na akčnom pláne atď.), ktorú má skupina 
adresovať starostovi e-mailom. 
Skupiny majú 15 minút na napísanie e-mailu starostovi. 

Po 15 minútach požiadame skupiny, aby odovzdali texty e-mailov (v poradí podľa hodinových ručičiek). Potom rozdáme skupinám materiál 
(text) príloha  č. 4  Pravidlá písania formálnych e-mailov a požiadame každú skupinu, aby opravila im pridelený e-mail svojich kolegov 
podľa daných pravidiel. Skupiny majú na to 10 minút.
Hárky s obsahom e-mailov sa po korektúre vrátia skupinám autorov, ktorí skontrolujú pripomienky, návrhy a informácie, ktoré dostali od 
svojich kolegov.

Následne sa pýtame, či súhlasia s pripomienkami, ktoré dostali, a či bolo ťažké napísať takýto e-mail. Opýtame sa účastníkov, aké môžu 
byť podľa nich dôsledky nedodržiavania pravidiel písania e-mailov v práci RM/MP. Spoločne prediskutujeme zásady formálnych 
telefonických rozhovorov premietnutím prezentácie - obsah  príloha č. 5 Zásady formálnych telefonických rozhovorov.

rozbor vyhodnotenie Zdôrazníme dôležitosť pravidiel formálnej e-mailovej a telefonickej komunikácie a to, aké veľké škody môžu vzniknúť, ak sa tieto pravidlá 
nedodržiavajú.



Blok 4.

~ 45 min Štruktúrovaný rozhovor s obecnými orgánmi

cieľ ● Naučiť sa, ako viesť rozhovor s cieľom riešiť dôležitú otázku pre RM/MP
● Precvičiť si schopnosť viesť štruktúrovanú konverzáciu s osobami s rozhodovacími právomocami 

pomôcky okrúhly alebo obdĺžnikový stôl pre 5 osôb 
5 kariet s napísanými funkciami (1x starosta, 2 x poslanec, 2 x členovia rady mládeže)     

pokyny Hranie rolí - rozhovor na obecnom úrade/okresnom úrade: 
Upozorníme účastníkov, že toto zasadnutie bude venované nácviku zručností členov RM/MP ako rozprávať s rozhodovacími orgánmi o 
otázkach mládeže. 

Vyzveme 5 ľudí, aby sa prihlásili a hrali pridelené úlohy. V prípade, že nikto neprejaví záujem môžeme rozdelenie úloh zabezpečiť 
žrebovaním. Požiadame ostatných, aby pozorne sledovali rozhovor a zapísali si k nemu svoje pripomienky. Spoločne sa dohodneme na 
téme diskusie - je dobré, ak téma vyplynie z reálnych potrieb mladých ľudí v obci/meste, napr. vytvorenie klubu mladých v meste a pod.

Vybraných 5 účastníkov bude hrať úlohy starostu, 2 poslancov a 2 členovia rady mládeže. Účastníkov oboznámime s jednotlivými úlohami 
(rolami) a modelom ako takýto rozhovor má vyzerať viď. príloha č. 2 Daný modul môžeme nakreslíme na flipchart prípadne ho môžeme  
premietnuť na obrazovke.

Cieľom zástupcov RM/MP je rokovať o zriadení klubu mládeže v meste. Všetci si spolu sadnú za starostov stôl a rozprávajú sa. Kladú 
otázky, hovoria, vysvetľujú a obhajujú záujmu jednotlivých zainteresovaných. Na konci stretnutia zhrnú, na čom sa dohodli. Na diskusiu 
majú 15 minút.



Blok 4.

rozbor vyhodnotenie Po ukončení aktivity sa zameriame pozornosť na zhodnotenie.
● Pýtame sa, či sú členovia RM/MP a potom zástupcovia mestskej samosprávy spokojní s výsledkom rozhovoru - s čím sú a s čím 

nie sú spokojní.  
● Pozorovateľov sa pýtame, čo by sa podľa nich mohlo urobiť inak, aby sa dosiahol lepší výsledok. 
● Opýtame sa účastníkov simulácie, či by bolo ľahké uplatniť tieto myšlienky - prečo áno/nie .
● "Odčarovávame" účastníkov simulácie - už nehrajú svoje úlohy a opýtame sa všetkých, či sa konverzácia riadila nejakým 

vzorcom - kedy áno a kedy nie - čo ju ovplyvnilo. 
Zdôrazníme dôležitosť prípravy vopred. Spoločne s účastníkmi si na flipchart napíšeme nápady, čo je dôležité urobiť, aby sme sa na 
rozhovor vopred pripravili.

~ 45 min Štruktúrovaný rozhovor s obecnými orgánmi



Blok 5.

~ 30 minút Prezentácia

cieľ ● Naučiť sa základné princípy vizuálnej prezentácie

pomôcky flipchart, 
dataprojektor, 
pripravená prezentácia PPT 



Blok 5.

~ 30 minút Prezentácia

pokyny Členovia RM/MP sú často v situácii, keď musia prezentovať potreby a záujmy mladých ľudí iným inštitúciám napr. zástupcom obce - nápad 
na miesto pre mladých ľudí, tínedžerom - ako funguje RM/MP atď. Tieto situácie sú dôležité, pretože dosiahnutie cieľa často závisí od 
toho, ako prezentácia prebehne.
Preto je potrebné sa na prezentáciu pripraviť z rôznych hľadísk: 

● obsah toho, čo chcete prezentovať, 
● forma vhodná pre danú tému a publikum,
● vlastný vzhľad a správanie prezentujúceho, 
● podmienky, za ktorých sa prezentácia uskutoční, 
● vzťahy s poslucháčmi. 

Účastníkov upozorníme a odprezentujeme dôležité princípy a usmernenia - ideálne vlastným správaním, pomôckami, metódami, ako 
zabezpečiť kvalitnú prezentáciu. Môžeme to urobiť prostredníctvom  príkladov dobrej prezentácie – aplikáciou usmernení, tipov, ktoré 
uvedieme.

1.
● Na začiatku prezentácie sa predstavte a prediskutujte svoje ciele. Dajte poslucháčom vedieť, ako vaša prezentácia súvisí s ich 

cieľmi. Prediskutujte obavy a pochybnosti, ktoré môžete mať vy a vaše publikum. Povedzte im, čo od vás môžu očakávať a ako 
prispejete k dosiahnutiu ich cieľov. 

● Mali by ste si byť dostatočne istí vlastným materiálom, aby ste formu prezentácie prispôsobili záujmom a úrovni znalostí publika, 
aby nešlo len o rámcovú prezentáciu. 



Blok 5.

~ 30 minút Prezentácia

pokyny 2.
● Platí pravidlo: "Lepšie je raz vidieť ako viackrát počuť." Až 55 % informácií si človek zapamätá vizuálne. - PP prezentácia nesmie 

byť vizuálne nudná (každý slajd rovnaký). 
● Prechádzajte sa počas prezentácie po miestnosti - pohyb vytvára fyzickú blízkosť k publiku - ak je to možné,  pretože vás môže 

obmedzovať napríklad mikrofón.
● Ak ide o dlhšiu prezentáciu, zvoľte rôzne metódy prezentovania (prednáška, diskusia, otázky a odpovede, film, slajdy, čítanie 

atď.).
● Ak máte v PP prezentáciách poznámky, nečítajte z nich priamo, pretože to publikum viac zmätie, ako mu pomôže (čítame 

rýchlejšie, ako ľudia hovoria). Publikum nevie, či má čítať s vami alebo vás počúvať.
● Pri písaní na flipcharty používajte maximálne 7 riadkov textu na stranu a maximálne 7 slov na riadok (pravidlo 7 x 7). Používate 

jasné a výrazné farby, obrázky a text.
3. 

● Príďte na prezentáciu pred príchodom publika; odchádzajte ako poslední.
● Nehovorte monotónnym hlasom. Používajte rôzny tón hlasu na zdôraznenie hlavných bodov.
● Nedávajte si ruky do vreciek, neopierajte sa o pódium.
● Oblečte sa do niečoho, čo vám dodá sebavedomie, ale zároveň je pohodlné a nespôsobí prekvapenie. 
●  Hovorte dostatočne hlasno a zreteľne, aby vás všetci počuli.

4. 
● Zvážte dennú dobu a čas, kedy prezentáciu robíte. Denná doba môže mať vplyv na vaše publikum, napr. po obede môžete 

vytvoriť to, čomu sa v školiacich kruhoch hovorí "cintorín", pretože vaše publikum má vtedy zvyčajne chuť si skôr zdriemnuť, 
než aby boli súčasťou prezentácie. 

● Pred prezentovaním si skontrolujte miestnosť - či je svetlá/tmavá, veľká/malá, či má prednášajúci veľa priestoru/malý priestor 
atď.



Blok 5.

~ 30 minút Prezentácia

pokyny 5. 
● Vopred si zistite, kto bude vaše publikum, koľko ľudí v ňom bude, či sú to ľudia, s ktorými máte formálny alebo menej formálny 

vzťah.
● Ak vidíte príležitosť, oslovte publikum... NIE s pomocou vizuálnych pomôcok (otázky na slajdoch)... Nestojte medzi vizuálnou 

pomôckou a publikom.
● Ak je to možné, oslovte konkrétnych účastníkov menom alebo ich funkciou.
● Pozorne počúvajte pripomienky a názory publika.
● Ak ten, koho si vyberiete z publika, bude hovoriť/pýtať sa otázku, ktorá ide do témy príliš hlboko, buďte pripravení použiť 

alternatívny prístup. 
● Väčšina odborníkov tvrdí, že ak si prezentáciu nacvičia prezentujúci len "v hlave", trvá v skutočnosti o 25% dlhšie. Čas sa tiež 

predĺži, ak použijete flipchart alebo iné vizuálne pomôcky. 
● Pamätajte si, že je lepšie skončiť o niečo skôr, ako prekročiť čas.

rozbor vyhodnotenie Účastníkom rozdáme čisté papiere, postity a požiadame ich, aby na ne napísali, čoho sa obávajú pri prezentácii v mene RM/MP - na každý 
lístok jednu vec. Svoje „obavy“ prilepia na flipchart a zoradíme ich do podobných oblastí a spolu s účastníkmi hľadáme spôsoby, ako obavy 
znížiť, napr. :

● oplatí sa dôležitú prezentáciu najskôr odprezentovať pred svojimi kolegami; 
● môžete sa dohodnúť, že dôležité prezentácie sa budú robiť vo dvojiciach - potom sa dvojice musia dohodnúť a precvičiť 

rozdelenie úloh atď.



POMÔCKY

Príloha č.1

Proces komunikácie/komunikačná mapa

Spätná väzba

Komunikátor 
(vysielač)

Príjemca 
(príjemca)

nápad porozumenie

Vonkajšia 
realita

Vnútorná 
realita hluk

kódovanie
dekódovanie



POMÔCKY

Príloha č. 2  

Štruktúra rozhovoru

Štruktúra rozhovoru s obcou, mestom 

"Nikdy nezabuchnite dvere, pretože nikdy neviete, 

kedy budete musieť na nich opäť zaklopať."

Vyvrcholenie 
= fáza momentu AHA

(štandardizácia optimálneho riešenia, riešenia, ktoré je 
obojstranne výhodné)

Riešenie 
(hovorí sa o termínoch, 
osobnej zodpovednosti, 
financiách, kontrolných 
metódach, podpisujú sa 

dohody)

Záver  
(príjemný) 

Úvod
(prelomenie ľadu)

Zápletka
(identifikovať 

predmet 
rozhovoru)

Zauzlenie 
= fáza otázok
(testovanie 

alternatív, výhody, 
nevýhody)



POMÔCKY

Príloha č. 3 

Schulzov von Thunov model komunikácie

  
informácia

  
informácia

 o sebe

 výzva

pomer

informácia

Rečník

Poslucháč

informácia

výzvaa

Informácia 
o sebe

vyjadrenie 
vzťahu



POMÔCKY

Príloha č. 4
Pravidlá písania formálnych e-mailov

1. Nezabudnite na predmet e-mailu - mal by byť krátky a 

obsahovať kľúčové slová alebo slovo, ktoré 

charakterizuje celú správu.

2. E-mail začína úvodom/nadpisom, za ktorým vždy 

nasleduje čiarka, potom pokračuje malými písmenami. 

Medzi úvodom a pokračovaním nechajte jeden riadok 

prázdny.

3.  Stručne a formálne vyjadrite obsah e-mailu.

4.  Vyhýbame sa gramatickým chybám, preklepom atď.

5. Píšeme podľa pravopisných pravidiel.

6. Na konci pridávame oficiálny pozdrav, napríklad 

slovom „S úctou“.

7. Podpis na konci - meno pisateľa, funkcia v RM/MP.



POMÔCKY

Príloha č. 5 
Pravidlá vedenia formálnych telefonických rozhovorov

1. Pred telefonátom si pripravte poznámky - zhrňte hlavné body, o 
ktorých chcete s druhou stranou diskutovať.

2. Vždy začnite pozdravom a predstavením organizácie, za ktorú 
hovoríte, a seba.

3. Počas rozhovoru majte po ruke pero a papier, aby ste si v prípade 
potreby mohli ihneď robiť poznámky. Hneď na začiatku napíšte 
meno respondenta (meno a inštitúciu).

4.  Sústreďte sa na to, čo hovorí druhá osoba, a pozorne počúvajte. 
Aktívne počúvanie môžete vyjadriť napríklad slovami "áno", 
"rozumiem".

5. Pri rozprávaní sa snažte hovoriť jasne a zrozumiteľne, skôr pomaly, 
nahlas a sebavedomo.

6. Na konci dôležitého telefonického rozhovoru zhrňte dohody:  
"Pochopil som správne, že sa chystáte urobiť to a to?

7. Na záver sa im poďakujte za ich čas (najmä pri dlhých telefonátoch), 
napr. "Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas a teším sa na ďalšiu 
spoluprácu. Prajem vám pekný deň, dovidenia!" 


