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Návod na pripojenie k webináru  

pre potrebu účasti na záverečnom pohovore a prezentácií 

prostredníctvom Microsoft Teams 
 
 
 
Základné inštrukcie: 
 

• Na záverečnú prezentáciu sa pripojte cez nižšie uvedený odkaz a najskôr 5 minút pred časom 

určeným pre začiatok vašej prezentácie. 

• Na pripojenie použite prehliadač Microsoft Edge, alebo Google Chrome. 

o  V iných prehliadačoch nemusí aplikácia Teams a jej funkcie fungovať správne.  

o  Ak už aplikáciu Teams používate, môžete ju pre pripojenie využiť.  

• Pri pripájaní cez prehliadač uveďte svoje meno a priezvisko, školu a mesto.  

• Pri pripájaní si vypnite video a zvuk, ako to urobiť nájdete na ďalších stranách.  

o  K zapnutiu zvuku a videa budete vyzvaný členom skúšobnej komisie.  

Ďakujeme, že sa rešpektujete vyššie uvedené inštrukcie. 

 

Na nasledujúcej stránke nájdete grafický postup krokov ako sa správne pripojiť k webináru prostredníctvom 

programu Microsoft Teams.  

Ak ste webinár cez Teams už absolvovali, stačí sa pripojiť kliknutím na príslušný odkaz.  

Ak je pre vás Teams nový, pozrite si návod.  

 

 

 

 

 

 

  



  

  

Skúsenosťou k úspechu 

JA Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava 
 +421 948 466 123 | www.jaslovensko.sk | jaslovensko@jaslovensko.sk 

 

 

Postup pripojenia: 

1. Na webinár sa pripojte klinutím na nasledujúci odkaz: 

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams  

2. Pozrite si čas, ktorý vám bol určený pre vašu záverečnú prezentáciu. Pripojte sa do programu Teams 

cca 5 minút pred týmto časom.  
Mgr. Alena Balúchová   Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 8:20 

Ing. Dana Bednárová   Martin, Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19 8:40 

Ing. Jana Hartonová   Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 9:00 

RNDr. Alena Korcsoková   Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 9:20 

Ing. Jana Krajčírová   Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 9:40 

Mgr. Michal Libič   Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 10:20 

Mgr. Katarína Mičová   Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 10:40 

Ing. Veronika Paurová   Žilina, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 11:00 

Ing. Martina Petráková   Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 11:20 

Ing. Andrea Suchánková   Rimavská Sobota, Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Mikszátha 1 11:40 

3. V prehliadači sa vám otvorí stránka aplikácie Microsoft Teams. Kliknite na tlačidlo “Namiesto toho 

sa pripojiť na webe”.  

Ak máte v PC aplikáciu, alebo si ju chcete nainštalovať, postupujte podľa kroku 4. 

 

  
 

4. V prípade, že už máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Microsoft Teams a vytvorené v nej konto, 

napríklad pre prácu so žiakmi, prihlásiť sa môžete priamo prostredníctvom tejto aplikácie.  

Po kliknutí na odkaz vás k tomu sama aplikácia, resp. webový prehliadač vyzve a ponúkne vám 

možnosť spustiť aplikáciu. 

Aplikáciu si môžete do PC aj nainštalovať, odkaz na jej stiahnutie sa nachádza v okne prehliadača (viď 

obrázok vyššie). 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTEyZmQyZGEtOTRiOS00NDc0LWEwMjYtYmJjNDBkZjM4OTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d68cd56f-7f09-423b-b1f6-c50e7a1107c2%22%2c%22Oid%22%3a%2253b12724-cf99-41c5-9865-f21485831454%22%7d
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5. Otvorí sa vám aplikácia. Do poľa „meno“ napíšte svoje meno a priezvisko, názov vašej školy a mesto 

(napr.: Peter Majer, SOŠ technická, Martin).  
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6. Ešte pred pripojením k webináru si, prosím, vypnite webkameru a mikrofón. Oboje si zapnete, až 

keď vás k tomu člen skúšobnej komisie vyzve. Ovládanie kamery a mikrofónu si môžete pozrieť na 

nasledujúcom obrázku. 

  

Je možné, že sa vás webový prehliadač sám opýta, či má použite webkamery a mikrofónu povoliť.  

Zvoľte možnosť povoliť.  

 

 
  

 

7. Teraz môžete kliknúť na možnosť “Pripojiť sa teraz”. Vitajte na webinári. 
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Čo ak mám problém?  

Skontrolujte, či sa pripájate cez prehliadač Microsoft Edge, alebo Google Chrome.  

V iných prehliadačoch nemusí fungovať Teams správne.  

 

Ak vám obraz, či zvuk počas webinára vypadáva, či “seká”, s najväčšou pravdepodobnosťou máte slabé 
pripojenie k internetu.  

• Ak používate pre pripojenie notebook, odporúčame pripojiť ho k internetu káblom, nie cez wi-fi. 
Pripojenie je tak stabilnejšie a má vyššiu kvalitu.  

• Pomôcť môže aj minimalizovanie ostatných zariadení, ktoré sú u vás doma pripojené k wifi sieti. 
 
Ak problém pretrváva, kontaktujte manažéra vášho vzdelávacieho programu.  
 
 


