
Ročné školenie 2022
bude ako webinár

Ako bude vyzerať?

Ako je vhodné sa pripraviť?



Školenie COMPEKO 2022 je realizované ako webinár

Webinár je seminár realizovaný pomocou web technológií.

Webinár Compeko v roku 2022 bude realizovaný použitím nástroja

ZOOM

Pre účastníka postačí aktivovať si ZOOM ako účastník (attendant)

ZOOM je možné aktivovať na tabletoch / smartfónoch / PC-Win

V ďalšom návode ukážeme aktiváciu ZOOM na PC-Win (XP, Vista, 7-10)

Otázky prednášajúcim bude možné klásť použitím aplikácie SLIDO. 

Návod na aktiváciu je v pokračovaní tejto prezentácie.

Každý účastník po uhradení poplatku obdrží mail, v ktorom budú 

informácie:
• Link na stiahnutie si materiálov k webináru (v súboroch PDF)

• Link na ZOOM event 

• Prihlasovací kód

• Aktivačný kód akcie do aplikácie SLIDO



Aktivácia ZOOM

V ľubovoľnom prehliadači prejdite na link, ktorý ste dostali v 

informačnom maili (v príklade použijeme prehliadač Mozilla)

Ak na Vašom PC ešte nie 

je nainštalovaný ZOOM

klient, kliknite sem

Ak už máte klienta 

nainštalovaného, priamo 

kliknite sem



Aktivácia ZOOM

V prehliadači Mozilla dostanete nasledujúcu otázku ...

v iných prehliadačoch to vyzerá trocha inak, ale obsah je rovnaký

Pre uloženie a následné 

spustenie klienta ZOOM 

kliknite sem



Aktivácia ZOOM

Po stiahnutí kliknite na stiahnutý súbor a povoľte inštaláciu, ktorá beží 

iba pár sekúnd ...

Pre nainštalovanie 

stiahnutého programu 

kliknite sem



Aktivácia ZOOM

Potom už môžeme vstúpiť do webinára (meetingu)

Po nainštalovaní klienta 

je možné spustiť účasť 

na webinári



Aktivácia ZOOM

Každý účastník webinára sa identifikuje svojim mailom a svojim menom. 

Meno bude potom zobrazované ostatným účastníkom webinára, tak ho 

napíšte tak, aby Vás ostatní účastníci spoznali.

Zadajte svoj mail a 

meno tak, ako chcete, 

aby bolo viditeľné



Aktivácia ZOOM

Po zadaní Vašich identifikačných údajov sa Vám už zobrazí webinár

V tejto časti si môžete 

nastaviť Vaše 

audiozariadenie



Aktivácia ZOOM

Nastavte si vlastnosti audiozariadenia (reporoduktorov)

Tu si vyberte z nastavení, 

ktoré sú špecifické pre 

Váš počítač



Aktivácia ZOOM

Ak chcete webinár opustiť ...

Pre opustenie webinára 

stlačte „Leave“



Aktivácia SLIDO na PC

pre kladenie otázok (aj v predstihu pred akciou)

V ľubovoľnom prehliadači prejdeme na https://www.sli.do

Sem zapíšeme kód akcie, 

ktorý ste dostali v 

informačnom maili



Aktivácia SLIDO na PC

Po zadaní kódu (nie je rozdiel medzi malými a veľkými písmenami) 

uvidíme súpis otázok, ktoré už položili iní účastníci

Ak chcem dať niektorej existujúcej 

otázke „like“, kliknem sem; otázka 

bude mať vyššiu prioritu



Aktivácia SLIDO na PC

Po zadaní kódu (nie je rozdiel medzi malými a veľkými písmenami) 

uvidíme súpis otázok, ktoré už položili iní účastníci

Vlastnú otázku 

môžte písať sem



Aktivácia SLIDO na mobile Android

Z GooglePlay vyberieme a nainštalujeme aplikáciu sli.do

Po spustení iba zadáme kód akcie, ktorý sme dostali v maili ...

Rovnako ako v PC, aj tu 

vidíme už položené otázky, 

môžeme im dať „like“

... A môžeme písať 

vlastné otázky



Vaše pracovisko

Pre pohodlnú a plnohodnotnú účasť na webinári by Vaše pracovisko mohlo vyzerať takto:

• PC alebo NB s reproduktormi prípadne s projektorom, na ktorom beží webinár ZOOM

• NB, na ktorom si prezeráte sprievodný materiál (PDF)

• Mobil, cez ktorý zadávate otázky pomocou aplikácie SLIDO



Príprava

Informačné maily dostanete po 23.1.2022

Ak si chcete ZOOM aktivovať skôr, prejdite na https://zoom.us/test

Ak si netrúfnete aktivovať ZOOM a SLIDO samostatne, požiadajte o 

pomoc Vášho IT pracovníka alebo niekoho IT zdatného

Niektoré podnikové siete sú nastavené tak, že prístup na vonkajšie 

zdroje (napr. ZOOM, SLIDO, ...) sú zakázané alebo obmedzené. V 

takom prípade by ste sa asi sami prihlásiť na webinár nevedeli. 

Určite požiadajte Vášho IT pracovníka, aby Vám nastavil vo Vašom 

počítači výnimky, ktoré pripojenie umožnia.

Pre účasť potrebujete samozrejme trvalé a kvalitné pripojenie na 

internet (nemusí byť extrémne rýchle).

Tešíme sa na stretnutie s Vami

team Compeko


