
MANUÁL PRE ÚČASTNÍKA WEBINÁROV PROFUTURO 

 

1. ÚVODNÁ INFORMÁCIA 
 

Hardwarové a softwarové požiadavky pre videoškolenie: 

• Počítač s reproduktormi (kamera a mikrofón nie sú povinné) 

• Stabilné pripojenie k internetu 

• Ľubovoľný internetový prehliadač (Explorer, Firefox, Chrome, Opera atď.), do ktorého nie je potrebné už 

nič navyśe inštalovať) 

 

2. PRIHLÁSENIE 
 

Jeden deň pred plánovaným školením bude na Vašu mailovu adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, zaslaná 

správa, obsahujúca základné informácie o školení a zároveň aj Váš jedinečný prihlasovací odkaz/link na 

školenie. Tento odkaz/link je určený iba pre Vás a preto ho s nikým nezdieľajte, nakoľko sa týmto linkom  môže 

v danom čase prihlásiť a školiť iba 1 účastník. Tento mail si uchovajte a majte ho po ruke pre prípad, ak by ste 

sa potrebovali opätovne prihlásiť v prípade výpadku internetu, výpadku el. prúdu alebo ak by ste mali nejaký 

problém so svojím počítačom.  

Poznámka: 

V maili bude zároveň uvedená informácia o rôznych časovo naplánovaných sedeniach/sessions pre toto 

školenie. Pre Vás však platí  iba prvé sedenie, ktoré je naplánované od 9:00 hod. . Ostatné sedenia sú iba pre 

administratívne účely a preto si ich nevšímajte. 

 

Kliknite odkaz/link, ktorý ste obdržali v mailovej správe.  

 

 Otvorí sa Váš aktuálne navolený internetový prehliadač a v ňom 

informačné okienko. 

 

V informačnom okienku (obrázok vľavo)sú zobrazené základné 

informácie o školení (téma školenia, dátum a čas konania, Vaše meno 

a mailova adresa, čas ktorý zostáva do zahájenia školenia. Tento 

odkaz/link si môžete vyskúšať hneď ako ho dostanete mailom, aby 

ste si overili, že je všetko v poriadku. Odporúča sa, aby ste tak urobili 

aj v deň školenia  s nejakým 5-10 minútovým predstihom pred 

plánovaným začiatkom školenia a počkali na pripojenie lektora. 

 

 

 

 

 

 

Akonáhle sa lektor pripojí a zaháji školenie, okienko vo Vašom 

prehliadači sa zmení do podoby zobrazenej vľavo.. 

 

Kliknite na tlačítko JOIN ROOM a dostanete sa priamo do školiacej 

miestnosti, kde bude prebiehať samotné školenie. 

 

  

 

 

 



 

3. POPIS ŠKOLIACEJ MIESTNOSTI 
 

 
 

INFORMAČNÁ LIŠTA 

Zobrazuje sa tu téma webinára a status či je školenie už online vysielané alebo nie. Kliknutím na lištu sa zobrazí 

okienko, v ktorom sú uvedené ďalšie informácie o školení. 

 

OVLÁDACIE PRVKY ZOBRAZENIA  

 

Ovládacie prvky slúžia iba na úpravu vzhľadu Vašej obrazovky podľa Vašich potrieb. 

• Tlačítko 1 - Zobrazenie krátkej informáciu o Vás. 

• Tlačítko 2 - Zobrazenie stránky školenia na celú plochu Vašej obrazovky. Tým istým tlačítkom alebo 

klávesou ESC sa vrátite do pôvodného stavu zobrazenia.  

• Tlačítko 3 - Spustí test Vašich vstupno/výstupných zariadení (mikrofón, kamera, reproduktor). 

• Tlačítko 4 - Slúži na skrytie chatovacieho okna, čím sa zároveň zvačší aj plocha pre zobrazenie prezentácie. 

Tým istým štvrtým tlačítkom (iba je zmenená jeho ikonka), obnovíte zobrazenie chatovacieho okna. 

 

OKIENKO CHAT 

Dolný riadok chatovacieho okna slúži pre samotnú komunikáciu tj. písanie otázok, odpovedí a komentárov. 

Správy píšete do časti dolného riadku označeného (Type your message...) . Správu ukončujete a odosielate 

klávesou ENTER alebo  tlačítkom vedľa napísanej správy “ŠÍPKA HORE”. 

 



Tlačítko @ - Používa sa ak chcete napísať správu konkrétnemu účastníkovi. Kliknite na @ , vyberte si 

účastníka, (prípadne zaškrtnite aj voľbu , že sa má správa poslať privátne). Ak zaškrtnete voľbu “poslať 

privátne” tak Vašu správu uvidí iba tento konkrétny účastník. Ak nezaškrtnete voľbu “poslať privátne”, tak 

bude síce adresovaná konkrétnemu účastníkovi ale uvidia ju všetci účastníci. 

Tlačítko � - Ako správu zašlete jeden Vami vybraný emoticon. 

Ak napíšete iba čistú správu t.j. nepoužijete pred ňou žiadne tlačítko, tak sa správa zobrazí všetkým užívateľom 

a aj lektorovi. 

 

Lektor bude reagovať na všetky Vaše otázky buď okamžite alebo po ukončení nejakého vysvetľovaného celku. 

 

Ak je Vaša otázka na lektora rozsiahlejšia a je pre Vás zložité rozpísať ju do správy v chate, môžete lektora 

požiadať o povolenie svojho mikrofónu (samozrejme ho musíte mať  na svojom počítači k dispozícii) a Vášho 

hlasového vystúpenia. Túto požiadavku môžete zaslať lektorovi jednoduchou správou v chate, kde mu zašlete 

iba emoticon .  

Keď  na Vašu požiadavku lektor zareaguje, objaví sa na Vašej 

obrazovke okienko (obrázok vľavo), v ktorom sa zobrazia Vaše 

prístupné výstupné zariadenia (mikrofón príp. kamera).  

V prípade, že nechcete, aby sa prenášal obraz z Vašej kamery, 

prepnite ju do stavu OFF. Mikrofón nechajte samozrejme v stave 

ON. Následne kliknite na dolné tlačítko GO ON STAGE, čím sa 

dostanete do živého vysielania a môžete s lektorom začať 

konverzovať. 

Samozrejme všetci účastnici budú poslucháčmi  Vašej 

konverzáciu s lektorom. 

Po ukončení Vášho vystúpenia Vás lektor odhlási zo živého 

vysielania t.j.  zakáže Váš mikrofón a prípadne aj Vašu kameru.  

  

 

 

4. POZNÁMKY 

• V prípade, že Vám lektor dá krátku oddychovú prestávku,   nezatvárajte prehliadač, v ktorom prebieha 

školenie, ale počkajte na ukončenie prestávky a pokračovanie lektora v školení. Ak by ste predsa len 

nejakým spôsobom zatvorili prehliadač, v ktorom prebieha školenie, vráťte sa k inštrukciam v mailovej 

správe a opäť kliknite na Váš prihlasovací odkaz/link . Následne  v zobrazenom okienku kliknite na tlačítko 

JOIN ROOM. 

• Po ukončení školenia budete automaticky presmerovaní na našu stránku www.pft.sk. 

• V prípade akýchkoľvek otázok a vzniknutých problémov ma prosím kontaktujte: 

 

RNDr. Ján Balog 

pft@pft.sk 

0908/973571 


