
Ročníkový projekt - Moja firma 

(Prezentácia – 8.ročník) 

 

Dĺžka prezentácie: max. 3-4 min. 

Termín prezentácie: bude konkretizovaný (...) 

Systém tvorby prezentácie: Powerpoint, Canva, Prezi, ... 

Počet snímok prezentácie: 

max. 12 snímok (úvodný snímok, obsah a zdroje sa do počtu snímkov nerátajú ) 

1. názov prezentácie (názov firmy, meno autora) + ilustračné obrázky firmy 

2. obsah (preklikávanie z obsahu na konkrétnu snímku a naopak) 

3. predstavenie firmy (predstaviť zameranie firmy) 

4. história firmy (uveriteľná vymyslená história firmy, kedy a kde firma 

vznikla) 

5. vedenie firmy + kontakt  (uviesť majiteľa/riaditeľa firmy, zástupcu 

a pod.) 

6. pobočky firmy (3 pobočky vašej firmy, uviesť adresy) 

7. zisk firmy (najlepšie uvádzať grafy ziskov vytvorené v programe MS 

Excel) 

8. konkurencia (v krátkosti predstaviť 3 konkurenčné firmy, porovnať ich 

silné a slabé stránky s tou vašou) 

9. akcie (predstavenie akcií vašej firmy, stačia 2 ) 

10. charita (predstavenie charitatívnej činnosti vašej firmy) 

11. zaujímavosti (uviesť zaujímavé informácie o vašej firme) 

12. animácia loga firmy (animovaná reklama loga firmy) 

13. zdroje (uviesť zdroje použitých obrázkov) 

Odporúčaná veľkosť písma: 

Nadpis 40pt - 44pt. 

Štandardný text od 20pt do 30pt, ideálne 24pt. Veľkosť štandardného textu 

závisí aj od množstva textu na snímke. Odporúča sa používať odrážky, nie celé 

vety. Na snímku majú byť podstatné informácie, doplnkové informácie podáva 

prezentér publiku počas prezentovania.  

 



Odporúčaný štýl písma: 

Kvôli lepšej čitateľnosti sa odporúča bezpätkové písmo (Arial, Calibri). Nie 

pätkové (Times New Roman a pod.) 

Odporúčaná farba písma: 

Farba textu v celej prezentácii by mala byť rovnaká. Príliš časté striedanie farieb 

písma, štýlu a efektov rozptyľuje publikum, pôsobí kontraproduktívne. 

Farba nadpisov prezentácie by mala byť tiež rovnaká. Farba textu a nadpisu 

môže byť rôzna. 

Odporúčaná farba pozadia: 

Pozadie a text musia byť kontrastné. Obrázok v pozadí sa neodporúča. Ak 

chcete obrázok v pozadí použiť, zvážte jeho použitie na jednej snímke a nastavte 

priesvitnosť tak, aby text na snímke bol dostatočne dobre čitateľný. Farba 

pozadia by mala súvisieť s orientáciou firmy.  

Použitie šablón: 

V prípade použitia šablón generovaných programom sa odporúča zvoliť si 

šablónu, ktorej grafické komponenty nezmenšia využiteľnú plochu snímku. 

Obrázky a grafy: 

Umiestnené na ploche snímky. Nesmú presahovať okraje snímky. Nesmú 

prekrývať text – je to považované za chybu tvorcu prezentácie. Obrázky musia 

mať dostatočne dobré rozlíšenie.  

Grafy musia mať dostatočne viditeľný a čitateľný popis (nadpis grafu, legenda 

grafu, číselné hodnoty grafu, jednotky, mierka a pod.). Farebné zvýraznenie 

stĺpcov grafu, resp. liniek grafu, musí byť jednoznačne odlíšené od farby 

pozadia.  

Hypertextové odkazy: 

Z obsahu musí byť možnosť odkazovať sa na konkrétny snímok. Z každého 

snímku prezentácie sa musí dať odkázať na obsah.  

 

https://it-slovnik.cz/pojem/bezpatkove-pismo


Zdroje prezentácie: 

Povinne uviesť zdroje obrázkov použitých v prezentácii! Veľkosť textu zdrojov 

nie je podstatná, všetky môžu byť na jednom snímku, aj keby veľkosť písma 

bola 7pt. 

 

Ďalšie zdroje o pravidlách tvorby prezentácií:  

https://www.websupport.sk/blog/2016/01/6-rad-ako-si-zadarmo-vyklikat-

putavu-prezentaciu/ 

https://pisanieprac.sk/prezentacie-priprava-a-struktura/ 

https://www.startitup.sk/5-osvedcenych-tipov-pre-uspesnu-prezku/ 

 

Každý žiak 8.ročníka musí prezentáciu odovzdať a odprezentovať!  
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https://www.startitup.sk/5-osvedcenych-tipov-pre-uspesnu-prezku/

