
Výstup z webináru



PROGRAM webináru

• Ako vidíme v SEMe súčasnú situáciu spôsobenú 
koronaizoláciou (Jozef Šimek)

• Plánované aktivity v blízkej budúcnosti (Jozef Šimek)

• Regranting/dotácia pre miestne združenia (Jozef Šimek)

• Predstavenie nástroja na online mládeže a dorasty (Tomáš Sklárš)



Ako vidíme v SEMe súčasnú situáciu spôsobenú 
koronaizoláciou

- Nevieme dokedy bude trvať zákaz zhromažďovania sa, a preto 

je ťažké plánovať niečo dopredu.

- Stojíme pred praktickými otázkami týkajúcimi sa našich 

dorastov, mládeží a rôznych podujatí „Ako ďalej? Čo a ako 

vieme v tejto situácii robiť?“

- Niektoré akcie, ktoré sme mali v SEMe naplánované na mesiace 

pred letom sa neuskutočnia a museli sme ich zrušiť– z viacerých 

dôvodov ich nevieme ani preložiť na iné mesiace.

- Avšak niektoré podujatia sa snažíme preložiť na jeseň 2020 

(napr. konfivíkendovky), a časť podujatí presunúť do online 

priestoru.



Ako vidíme v SEMe súčasnú situáciu spôsobenú 
koronaizoláciou

• Čo leto? – je vysoký predpoklad, že v prípade uvoľnenia situácie budú

obmedzené aktivity/stretávanie sa na počet ľudí – Treba s tým

počítať pri našich táboroch a uvažovať aj nad inými alternatívami.

• Je potrebné aby sme boli aktívni a kreatívni. Aby sme už dnes

rozmýšľali nad letom a plánovanými akciami. Viacerí počas leta

plánujú tábory, výlety a pod. A keďže nevieme ako dlho bude táto

izolácia trvať je potrebné si urobiť záložný plán – napríklad, že

tábory zmeníme na denné tábory s menším počtom detí ...

• Vnímame taktiež priestor na misiu medzi deťmi (rodičia si teraz

míňajú veľa dovolenky OčR...čo s deťmi v lete? ) možno organizovať

viac denné tábory.

• Je to doba ktorá si vyžaduje značnú mieru nápadov a kreativity.



Plánované aktivity v blízkej budúcnosti

• Je to doba, ktorá si vyžaduje presunúť aj naše aktivity do online

priestoru. Je potrebné aby sa aj naše dorasty a mládeže presunuli do

tohto priestoru.

• V blízkej dobe chceme urobiť online večery – Stretnutie

mládeží/Veľká mládež, vysielane sa uskutoční cez Youtube 18. apríla

o 18:30.

• Neskôr by sme chceli pokračovať menšími prenosmi na našom

youtube kanáli a Fb resp. priamymi strtnutiami cez webex.

• Taktiež rozmýšľame natáčať tzv. Ranné nakopnutia.

• Postupne chceme zverejňovať materiály, ktoré poslúžia na

samoštúdium, ale tiež na ďalšiu mládežnícku prácu po koronavíruse

(napr. táborové materiály a pod..)



Regranting /dotácia pre miestne združenia 
SEM

- Nástroj pomoci/podpora mládeže či dorastu v SEM prostredníctvom 

finančnej dotácie.

- Na rok 2020 plánujeme viac financií vyčlenených pre MZ SEM na Dotácie

- Chceme podporiť viac kreatívnych projektov

- Podávanie žiadostí je výlučne elektronicky

- V prípade zmien v plánovaných aktivitách tieto budú akceptované
(každá zmena zamerania aktivít opísaných v žiadosti musí byť ohlásená pred podujatím)

Viac info: http://sem.sk/clenstvo-v-sem/poziadajte-o-dotaciu/

http://sem.sk/clenstvo-v-sem/poziadajte-o-dotaciu/


Regranting /dotácia pre miestne združenia 
SEM

Pre viac info choďte na www.sem.sk do časti 

Členstvo v SEM / Požiadajte o dotáciu
V časti Požiadajte o dotáciu sa dočítate o 

podmienkach pridelenia dotácie pre Miestne 

združenie SEM – súčasťou je aj link na formulár

http://www.sem.sk/


Regranting /dotácia pre miestne združenia 
SEM

Formulár – žiadosť o 
dotáciu pre MZ SEM

https://docs.google
.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfQ0pS5k-r-
X_ZvXPwU4IyjtU26T
9_7LgcO271qYntggs
D_AA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ0pS5k-r-X_ZvXPwU4IyjtU26T9_7LgcO271qYntggsD_AA/viewform


Návod ku Webexu

Nástroj na online komunikáciu.
Ako na to?



Registrácia a prihlásenie 
prejdi na stránku https://www.webex.com/

Klikni na Start for free

https://www.webex.com/


Vyplň emailovú adresu, klikni na Sign Up



Vyplň meno, priezvisko a na mail ti príde link



Klikni na Create Password v 
emaili.



Vyplň staré a nové heslo



Prihlásenie- klikni na Sign In



Klikni na Webex Meetings



Zadaj email



A doplň heslo



Personal Meeting Room- nikdy sa nemení link, 
nájsť sa dá na domácej stránke po prihlásení



Naplánovanie stretnutia- jednorázové. Po 
prihlásení klikni na Schedule



Nastav názov a detaily, potvrď Startom

Dátum, čas, dĺžka 

trvania

Časové pásmo

Názov stretnutia

Heslo



Naplánovanie opakujúceho sa stretnutia. Jeden 
link pre všetky ďalšie rovnaké stretnutia

Rovnaký postup ako 
pri jednorazovom, 
akurát zaklikneme 
recurrence a 
vyplníme údaje

Frekvencia stretnutí.

V akých dňoch sa 

stretnutia opakujú.

Dokedy majú byť stretnutia

naplánované



Spustenie stretnutia v aplikácii

Stretnutie v Personal

Meeting Room

Naplánované 

stretnutie



Poznámky počas stretnutia

• Klikni na tri 
bodky nad 
sebou

• Klikni na 
notes

• V pravom 
paneli sa ti 
otvoria 
poznámky, 
kam píšeš



Pripnutie rečníka

• Host klikne na 
špendlík

• Vyberie 
Everyone pre 
pripnutie 
každému

• Vyberie koho 
chce pripnúť



Presunutie hosta

• Klikni pravým 
na účastníka, 
na ktorého 
chceš presunúť 
hosta

• Change Role To

• Host
(Presenter)



Zdieľanie obrazovky

• Klikni na 
zdieľanie 
obsahu

• Vyber 
obrazovku, 
aplikáciu

• Klikni na share



Tabuľa na kreslenie, písanie, brainstorming

• Klikni na 
zdieľanie obsahu

• Nájdi New 
Whiteboard

• Klikni na Share



Ankety č. 1



Ankety č. 2

• Klikneme na 

Polling

• Pridáme ho 

pomocou Add

• Potvrdíme cez 

Ok



Ankety č. 3

Načítanie uložených otázok

Tvorba otázok

Tvorba odpovedí

Spustenie ankety



INÉ MOŽNOSTI 
Hry, ktoré si viete zahrať online

• https://kahoot.com/ - kvízy, max 10 ľudí

• https://gartic.io/ - jeden kreslí, ostatní hádajú

• www.playok.com - jednoduché doskové hry

• https://www.flyordie.com/sk/ - multiplayer hry ako biliardy a 
podobne

INÉ MOŽNOSTI online konferencií a stretnutí:

Hry, ktoré si môžete zahrať online

• Zoom veľmi podobné ako webex, Google Hangouts, MSN Web 
Messenger, Facebook mesenger, Skype a pod....

https://kahoot.com/
https://gartic.io/
http://www.playok.com/
https://www.flyordie.com/sk/

