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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: online aplikácia Canva, registrácia, bezplatné konto, gmail, dizajn, šablóna, font,  

propagačné materiály - prezentácia, logo, leták, plagát, vizitka, brožúra, bulletin, životopis, 

pojmová mapa, animované príspevky 

Téma: Aplikácia Canva – vytváranie propagačných materiálov 

Krátka anotácia 

Ing. Daniela Vargová predstavila kolegyniam prácu v online aplikácii Canva. 

Bezplatný online nástroj CANVA.com 

Canva je online grafický nástroj, s ktorým je zábavné a zaujímavé pracovať. Je určený pre ľudí 

a tímy, ktoré potrebujú navrhovať prakticky všetko od loga a obsahu do sociálnych médií až po 

dokumenty a tlačené produkty. Obsahuje množstvo bezplatných šablón, fotiek a fontov. 

Umožňuje za pár minút upraviť existujúce šablóny od profesionálnych dizajnérov a použiť ich 

pre svoj dizajn.  

Vysvetlila, ako sa prihlásiť, aby sme mohli využívať širokú ponuku šablón. Nájdeme tu všetko 

od plagátov, životopisov, vizitiek, až po obaly kníh a časopisov, infografiky a vizuály pre 

sociálne siete. Každý jeden prvok v šablóne sa dá zmeniť alebo úplne vymazať. Sú k dispozícii 

rôzne ikonky, rámčeky, fotografie, kresby, geometrické tvary. Je však potrebné rozlišovať, ktoré 

sú bezplatné, a ktoré spoplatnené.  

 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

1. Prihlásenie sa do online aplikácie Canva 

2. Ako vytvoriť vlastný dizajn 

3. Diskusia o tom, ako využiť túto aplikáciu v jednotlivých predmetoch 

4. Práca v aplikácii Canva 

 

Na úvod je samozrejme potrebné vytvoriť si užívateľské konto – prihlásiť sa cez Gmail alebo 

Facebook. Po prihlásení sa dá nastaviť slovenský jazyk a potom už môžeme začať vytvárať svoj 

propagačný materiál.  

Z ponuky si vyberieme, čo chceme vytvoriť, a ponuka je naozaj široká. 

V základnej verzii to nič nestojí. Ide o tzv. freemium platformu (amalgám slov free a premium), 

teda sú služby a šablóny/dizajny k dispozícii zadarmo, zatiaľ čo niektoré pokročilejšie nástroje 

sú už spoplatnené. 

Pri tvorbe vo veľkej väčšine prípadov budeme potrebovať kvalitnú fotografiu. Používame len 

fotografie, ktoré autori sami sprístupnili pre verejné, dokonca aj komerčné využitie bez nároku 

na honorár či kredit. Kvalitné fotografie nájdeme napr. na: 

https://www.websupport.sk/blog/2016/02/kde-najst-obrazky-zadarmo-pre-vas-web/  

https://www.websupport.sk/blog/2017/08/zdroje-obrazky-zdarma/ 

unsplash.com 

 – na 90% tam nájdeme čo hľadáme, bude to legálne, zadarmo a bude to pekné. 

Diskutovali sme o tom, v ktorých predmetoch sa dá využiť táto aplikácia a zamýšľali sme sa nad 

konkrétnymi možnosťami využitia pri vyučovaní. 

Každý si vyskúšal prácu v danej aplikácii, navzájom sme si radili a nakoniec sme zdieľali 

vytvorené dizajny. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Zo stretnutia klubu IT zručností vyplývajú nasledujúce závery a odporúčania: 
 

Aplikácia Canva je určená pre každú skupinu ľudí. Sú tu k dispozícii riešenia na mieru a aj so 

základným bezplatným balíkom sa dá vytvoriť pekný dizajn. Má atraktívne vizuálne prevedenie, 

v ktorom sa užívateľ rýchlo zorientuje a aj napriek jednoduchosti neuberá grafike na kvalite. 

Dá sa nastaviť slovenské prostredie, ale treba dávať pozor na fonty písma, lebo nie každé písmo 

má slovenskú diakritiku. 

Nezabúdajme ani na kvalitu tlače. Všetky prvky (logo, fotografie, ...), ktoré sa chystáme použiť 

v grafike musia mať dostatočnú kvalitu v danom rozmere.  

Veľkú úlohu hrá harmónia použitých farieb a každý navrhnutý dizajn by mal byť graficky 

vyvážený. Čím menej úprav šablóny, tým krajší propagačný materiál. 
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