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

karantény  

 
 

Keďže nám v SAAIC – Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu nie je ľahostajná súčasná situácia spojená so šírením ochorenia        

CoVID-19 vo svete, rozhodli sme sa vám ponúknuť zoznam vzdelávacích platforiem, e-

learningových nástrojov a iných zaujímavých aplikácií, ktoré vám môžu pomôcť preklenúť 

obdobie karanténnych opatrení a zároveň neprerušiť proces učenia. V zozname nižšie nájdete 

tipy na bezplatné kurzy a iné nástroje určené pre rôzne vekové kategórie, od učenia sa s deťmi 

v predškolskom veku, cez databázy na gamifikáciu učiva pre žiakov, až po kurzy 

renomovaných vysokých škôl, či nástroje na výučbu cudzích jazykov pre samoukov. 
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Pre dospelých, vysokoškolských študentov a učiteľov 

Academic Earth 

Na tejto platforme nájdete kurzy z viac ako 50 univerzít z celého sveta na rôzne témy. Mnohé 

z nich sú podané zábavnou formou videolekcií, stačí si zvoliť obtiažnosť, tému, či konkrétnu 

univerzitu a začať sa vzdelávať online.  

 

Alison – základné pracovné zručnosti 

Alison je svetovým zdrojom kurzov na prípravu mladých ľudí na trh práce a zlepšovanie 

základných pracovných zručností. Databázu môžu využiť ako vysokoškolskí študenti, tak aj 

žiaci stredných odborných škôl. Medzi hlavné témy patria obchodné, podnikateľské, finančné, 

či ekonomické zručnosti, jazyky, digitálne a IT zručnosti, personálny rozvoj, školské kurikulum 

a diplomové kurzy. 

 

https://academicearth.org/
http://alison.com/course/


Duolingo – jazyky 

Duolingo je aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť do svojho mobilného telefónu a učiť sa jazyky 

kdekoľvek. Ponúka vyše 30 jazykov a je vhodná predovšetkým na získanie základov jazyka. 

Ponúka slovnú zásobu, hovorové výrazy a základnú gramatiku. 

 

EPALE 

EPALE je elektronickou platformou vzdelávania dospelých v Európe, pričom aktívne funguje 

aj na Slovensku. Na webstránke nájdete zaujímavé blogy o vzdelávaní dospelých, množstvo 

tipov a inšpirácií na projekty zo zahraničia aj z domova, či kurzy a webináre pre dospelých. 

 

Erasmus Virtual Exchange 

Platforma Erasmus Virtual Exchange poskytuje mladým ľuďom z Európy, severnej Afriky 

a Blízkeho východu online priestor pre virtuálnu výmenu ako súčasť ich formálneho a 

neformálneho vzdelávania. Cieľom projektu je prostredníctvom digitálnych vzdelávacích 

nástrojov, interaktívnych kurzov a debatných tréningov podporiť medzikultúrny dialóg a 

zlepšiť zručnosti účastníkov. Kurzy sa otvárajú pribežne počas roka a nájdete medzi nimi témy 

ako dnešný svet mládeže, udržateľné stravovanie, ako sa vyrovnávať s nenávistnými prejavmi, 

genderová rovnosť a iné. Platforma rovnako ponúka tréningy pre zamestnancov a vyučujúcich 

na vysokých školách. 

 

Etwinning webináre 

Pltaforma eTwinning ponúka okrem školení aj množstvo webinárov pre učiteľov, ktoré sú 

zamerané nielen na program Erasmus+. Medzi najbližšími webinármi nájdete témy ako: učiteľ 

v role mentora, nástroje študenta 3. tisícročia, ako na kritické myslenie a iné. Výhodou je, že 

webináre sú v slovenčine. 

Google Digitálna garáž 

Google ponúka voľné kurzy týkajúce sa online marketingu, predaja, obsahovej reklamy a iných 

tém dôležitých pre digitálnu dobu, v ktorej žijeme. Po ich absolvovaní získate certifikát a kurzy 

môžete absolvovať v slovenskom jazyku. 

IVY League online 

Ivy League združuje 8 prestížnych univerzít, ktoré teraz ponúkajú svoje kurzy online 

a zadarmo. V súčasnosti vďaka Ivy League môžete absolvovať vyše 500 kurzov, ktoré si 

vyberáte podľa témy a predmetu, podľa ich hodnotenia a začiatku ich spustenia. 

Khan Academy – štúdium zadarmo 

Portál Khan Academy ponúka vyše 3000 videí a 100 000 lekcií rozdelených podľa predmetov 

a tém, učebné materiály a zábavné pomôcky k učeniu, ako sú kvízy a testy. V obmedzenej 

forme funguje aj česká verzia stránky. 

Learn English – British Council 

Portál Learn English ponúka možnosť učiť sa a zdokonaľovať sa v angličtine z pohodlia 

domova. Otestuje vašu aktuálnu úroveň angličtiny a následne vám ponúkne množstvo úloh od 

začiatočníkov až po business angličtinu. Rovnako si môžete vybrať, či chcete skôr sledovať 

videá, zdokonaľovať sa v gramatike, písaní, či slovnej zásobe.  

https://www.duolingo.com/
https://epale.ec.europa.eu/sk
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en
http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/42-skolenia-etwinning-prezencne-aj-online
https://learndigital.withgoogle.com/digitalnagaraz
https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign
https://www.khanacademy.org/
https://khanovaskola.cz/
http://learnenglish.britishcouncil.org/?_ga=2.190419435.113161382.1584696364-1587434892.1584696364


Lingvist 

Portál Lingvist ponúka učenie angličtiny, francúzštiny, nemčiny a španielčiny v čase 

karanténnych opatrení v Európe zadarmo. Zameriava sa predovšetkým na rozširovanie slovnej 

zásoby inovatívnymi metódami. Portál je určený pre všetky vekové kategórie a učiteľov, ktorí 

chcú učiť žiakov na diaľku. 

 

Loquiz 

Platforma, ktorá slúži na gamifikáciu učiva pre žiakov a študentov všetkých vekových 

kategórií. V súčasnosti je prístupná zdarma do konca školského roka 2019/2020. 

 

Memrise – jazyky 

Memrise je aplikácia do mobilného telefónu, ktorá ponúka memorovanie slovíčok 

a rozširovanie slovnej zásoby v cudzom jazyku vďaka rôznym tematickým okruhom. Ak 

nechcete využívať aplikáciu, kurzy viete absolvovať aj zo svojho počítača. 

Mindtool – praktické kariérne zručnosti 

Platforma Mindtool ponúka množstvo tipov a článkov venovaným témam ako je leadership, 

time management, projektový manažment, umenie sústrediť sa, či rozhodovať, komunikačné 

schopnosti, zvládanie stresu a iné, ktoré sa môžu hodiť dospelým, pedagógom ale aj 

vysokoškolským študentom pripravujúcim sa na budúci pracovný život. 

National Geographic kurzy 

National Geographic sa rozhodol sprístupniť viaceré kurzy pre vyučujúcich vo formálnom, či 

neformálnom vzdelávaní. Na konci kurzov, ktoré majú rôznu dĺžku a venujú sa rôznym témam, 

akými sú klimatická zmena, znečisťovanie plastami, či inovatívne nástroje vo výučbe 

o životnom prostredí, získajú účastníci certifikát o absolvovaní. Väčšina kurzov štartuje 

začiatkom apríla 2020. 

Nostis – Univerzita Palackého 

Nostis je platforma, ktorá ponúka zdarma kurzy práva vo všetkých jeho podobách. Platforma 

vznikla vďaka Univerzite Palackého, kurzy sú v českom jazyku a ponúkajú množstvo 

užitočných informácií, ktoré sa dajú využiť v každodennom živote. 

Online Hry na portáli Vĺčatá 

Portál Vĺčatá zameraný na hranie, ktoré môže vzdelávať, poskytuje recenzie a tipy na rôzne 

online/PC hry aj vzdelávacieho charakteru. 

Personálny marketing 

Český web ponúka zadarmo kurzy týkajúce sa základných pojmov v personálnom marketingu, 

či employer brandingu. Na konci jednotlivých kapitol sú kvízy, ktoré preveria nadobudnuté 

vedomosti účastníkov. 

Portál Coursera 

Tento portál ponúka stovky kurzov v rôznych oblastiach, ktoré ponúkajú popredné vysoké 

školy vo svete. Pri mnohých kurzoch získate po ich absolvovaní certifikát. 

 

 

https://lingvist.com/classroom/
https://loquiz.com/
https://www.memrise.com/
https://www.mindtools.com/
https://www.nationalgeographic.org/education/professional-development/courses/
http://www.nostis.org/
https://vlcata.sk/kategoria/recenzie/
https://www.personalni-marketing.cz/online-kurzy-pro-personalisty/
https://www.coursera.org/


Seduo.cz 

Webstránka Seduo ponúka online vzdelávanie pre firmy aj jednotlivcov a časť ich kurzov je 

prístupná aj zadarmo. Pozrite si učebné videá venované najrôznejším témam, ako sú hľadanie 

ideálnej práce, ako na obchodné myslenie, networking, projektové riadenie, finančnú 

gramotnosť, chyby v angličtine a iné. Kurzy sú v českom jazyku. 

 

TED Talks 

TED Talks združuje výstupy zaujímavých ľudí o zaujímavých témach. V databáze, ktorá 

obsahuje tisícky videí, si môžete nájsť videá na rôzne témy, od vážnych až po zábavné, či 

vystúpenia známych osobností. Dostupné sú slovenské alebo české titulky. 

 

UDEMY 

Jedna z najznámejších platforiem ponúkajúca široké spektrum kurzov. Okrem bežných tém tu 

nájdete aj umelecky zamerané kurzy týkajúce sa dizajnu, fotografovania, psychológie, 

životného štýlu, či hudby. Niektoré kurzy sú spoplatnené, no tisícky z nich sú dostupné aj 

zadarmo, stačí si vybrať. 

 

 

Pre žiakov základných a stredných škôl 

99math 

Portál 99math je určený žiakom základných škôl a ponúka 5-minútové zábavné hry a aktivity, 

vďaka ktorým sa deti zlepšujú v matematike. Portál je dostupný zadarmo v čase šírenia sa 

koronavírusu a karanténnych opatrení. 

 

Alison – základné pracovné zručnosti 

Alison je svetovým zdrojom kurzov na prípravu mladých ľudí na trh práce a zlepšovanie 

základných pracovných zručností. Databázu môžu využiť ako vysokoškolskí študenti, tak aj 

žiaci stredných odborných škôl. Medzi hlavné témy patria obchodné, podnikateľské, finančné, 

či ekonomické zručnosti, jazyky, digitálne a IT zručnosti, personálny rozvoj, školské kurikulum 

a diplomové kurzy. 

 

BrainPOP 

BrainPOP je web venovaný žiakom základných škôl, hoci zaujímavé informácie na ňom môžu 

nájsť aj stredoškoláci. Vizuálne pekne spracovaná databáza učebných pomôcok a hier pre 

žiakov je rozdelená na základné oblasti ako sú prírodné vedy, matematika,  spoločenské vedy, 

umenie, zdravie, technológie a iné. 

 

Khanova škola 

Khanova škola je českou verziou Khan Academy, ktorá sa venuje predovšetkým učivu pre 

základné a stredné školy. Poskytuje učebné materiály, videokurzy, či kvízy na sledovanie 

pokroku v učive. Aktuálne na českej stránke nájdete predemty: matematika, biológia, chémia, 

fyzika, ekonómia, dejepis, informatika a dejiny umenia. 

https://www.seduo.cz/nejsledovanejsi-kurzy-zdarma
http://www.ted.com/
https://www.udemy.com/courses/search/?ref=home&src=ukw&q=free
https://99math.com/coronavirus-remote-learning
http://alison.com/course/
http://www.brainpop.com/
https://khanovaskola.cz/


 

Learn Engligh Teens 

Stránka Learn English Teens je venovaná všetkým žiakom a študentom, ktorí sa chcú naučiť 

hovoriť po anglicky, alebo sa zdokonaliť v angličtine. Prevádzkuje ju British Council a ponúka 

množstvo študijných materiálov, videí a iných učebných pomôcok. British Council zohľadňuje 

aj situáciu súvisiacu s koronavírusom a pripravil rady a tipy, ako sa učiť v tomto období. 

 

Lingvist 

Portál Lingvist ponúka učenie sa angličtiny, francúzštiny, nemčiny a španielčiny v čase 

karanténnych opatrení v Európe zadarmo. Zameriava sa predovšetkým na rozširovanie slovnej 

zásoby inovatívnymi metódami. Portál je určený pre všetky vekové kategórie a učiteľov, ktorí 

chcú učiť žiakov na diaľku. 

 

Škola hrou 

Platforma, na ktorej nájdete učivo pre žiakov základných škôl rozdelené podľa predmetov 

a ročníkov. Výhodou tohto webu je zameranie sa na rôzne zábavné pomôcky pri učení, ako sú 

testy, hry a videá. Celá platforma je v slovenčine. 

 

Učím online na portáli Vĺčatá 

Portál Vĺčatá zameraný na hranie, ktoré môže vzdelávať, spustil sekciu Učím online, v ktorej 

nájdete množstvo učebných materiálov na učenie so žiakmi základných a stredných škôl. Na 

portáli nájdete rady pre rodičov, tipy na hry, ktoré vzdelávajú, či vzdelávacie materiály 

k matematike na ZŠ/SŠ, dejepisu, informatike, geografii, fyzike, chémii, prírodovede 

a biológii. 

 

UčíTELKA – Česká televízia 

ČT spustila v dôsledku koronavírusu projekt vzdelávania žiakov prvého stupňa základných 

škôl, ktorý je vysielaný každý deň predpoludním na ČT2, poobede je vysielanie venované 

starším deťom. ČT následne otvorila videoarchív, kde je možné si všetky odvysielané diely 

prehrať, prípadne filtrovať témy a predmety, o ktoré máte záujem. 

 

Zavretá škola – Facebook skupina 

Zavretá škola je úspešnou skupinou na sociálnej sieti, ktorá vznikla na Slovensku okamžite po 

zatvorení škôl v dôsledku šírenia koronavírusu. Skupina má skoro 20 000 členov a rodičia spolu 

s pedagógmi tu zdieľajú tipy, ako učiť doma, a delia sa o pracovné materiály, logické a tvorivé 

úlohy, či tipy na iné aktivity s deťmi. Skupina je zameraná na deti materských, základných 

a stredných škôl. 

 

Zemepis.com 

Zemepis.com je geografický portál, na ktorom nájdete mapy a informácie o štátoch sveta 

a učivo rozdelené podľa odvetví geografie na matematickú, sociálnu, regionálnu, fyzickú, či 

politickú. Súčasťou portálu je aj geografický milionár – zábavná hra s otázkami na precvičenie 

získaných znalostí. Portál je v českom jazyku. 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/?_ga=2.160610941.113161382.1584696364-1587434892.1584696364
https://lingvist.com/classroom/
https://www.skolahrou.sk/
https://vlcata.sk/ucim-online/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/
https://www.facebook.com/groups/zavretaskola/
http://www.zemepis.com/


Pre najmenších 

Learn English Kids 

Stránka od British Council na učenie angličtiny pre najmenších. Okrem učebných materiálov 

a videí ponúka aj hry v angičtine pre deti, či pracovné úlohy a materiály na vytlačenie 

a vypracovanie doma. 

 

Funbrain 

Funbrain ponúka deťom rôzne druhy zábavy, pretože táto platforma je plná komiksov, 

zábavných hier a pomôcok pri učení, ktoré deti zaujmú, a tak budú mať do učenia chuť.  

 

Help my kids learn 

Táto platforma ponúka vzdelávanie pre deti od 0 do 12 rokov a úlohy sú rozdelené na čítanie, 

počítanie, písanie, rozprávanie a zábavné hry. Okrem toho tu nájdete aj tipy na rôzne tvorivé 

úlohy, ktoré môžu robiť deti s rodičmi doma. 

National Geographic Kids 

National Geographic pripravil zaujímavý web aj pre najmenších, kde je množstvo videí 

a informácií o svete okolo nás sprostredkovaných pútavým spôsobom práve pre deti. 

Škola hrou 

Platforma, na ktorej nájdete učivo pre žiakov základných škôl, no je vhodná aj pre deti 

v predškolskom veku. Výhodou tohto webu je zameranie sa na rôzne zábavné pomôcky pri 

učení, ako sú testy, hry a videá, pre najmenších sú tu aj pesničky. Celá platforma je 

v slovenčine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/?_ga=2.93362653.113161382.1584696364-1587434892.1584696364
http://www.funbrain.com/
http://www.helpmykidlearn.ie/
http://kids.nationalgeographic.com/kids/
https://www.skolahrou.sk/

