
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBINÁRE SCHRACK TECHNIK – ZAUJÍMAVOSTI A 
NOVINKY ZO SVETA ELEKTROINŠTALÁCIÍ 

30 minút – približne v takomto čase sa s vami naši kolegovia z 

produktového oddelenia podelia o zaujímavosti a novinky zo sveta 

elektroinštalácií. 

Webinár je živá forma online komunikácie, prebiehajúca prostredníctvom 

internetu cez webový prehliadač. 

Na každý webinár je potrebná registrácia. Bližšie informácie k webináru 

sú následne zaslané na e-mailovú adresu, zadanú pri registrácií. 

Účastník webináru potrebuje pripojenie k internetu, počítač, prípadne 

mobilné zariadenie. 

Pre pripojenie do webinára odporúčame použiť nasledujúce prehliadače: 

Google Chrome alebo Edge. 

Po každom webinári Vám pošleme do registračného e-mailu odkaz na 

odvysielaný webinár. Vyplňte prosím požadované registračné údaje 

správne. 

Webináre spoločnosti Schrack Technik sú samozrejme bezplatné. 

Rezervujte si termín, nájdite si pohodlné miesto a vychutnajte si svoj 

webinár! 

Máte ďalšie otázky? Prečítajte si náš návod, prípadne nás neváhajte 

kontaktovať prostredníctvom e-mailu webinar@schrack.sk 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Registrácia na webinár 

Registráciu na webinár môžete urobiť prostredníctvom odkazu 

umiestneného na webe Schrack Adacemy live 

https://www.schrack.sk/services/schrack-academy-live 

Tu si vyberiete témy, termín webináru a vyplníte registráciu. 

2/ Odkaz na pripojenie k živému vysielaniu 

Po registrácii Vám do e-mailu spolu s potvrdením registrácie príde 

odkaz na webinár spoločne s dátumom a časom, kedy sa 

uskutoční webinár. Odkaz bude aktívny 15 minút pred začiatkom 

školenia. Prostredníctvom odkazu sa dostanete do webového 

rozhrania Microsoft Teams. 

Deň pred konaním webinára vám znovu príde e-mail s 

upozornením na blížiaci sa termín webináru s odkazom pre jeho 

spustenie. 

3/ Rozhrania Microsoft Teams 

Po kliknutí na odkaz sa vám otvorí webový prehliadač, kde sa Vás 

bude aplikácia pýtať, či chcete stiahnuť aplikáciu MS teams pre 

systém Windows alebo chcete len sledovať webinár online. Stačí 

ak kliknete na „Pokračovať v tomto prehliadači“ a budete 

prepojení do živého webinára. Kliknite na sledovať anonymne a 

pri webinári budete mať možnosť položiť otázky prostredníctvom 

četu - okno pre Otázky a odpovede, takže kameru ani mikrofón 

nebudete potrebovať. 

https://www.schrack.sk/services/schrack-academy-live


 

 
 

Webinár spustíme vždy 15 minút pred oficiálnym začiatkom, skôr teda nie 

je nutné sa pripojiť. 

 

Na konci webinára Vás vyzveme k vyplneniu krátkeho formuláru - 

odkaz nájdete v čete - priestor pre Otázky a odpovede. Vyplníte tam 

len vaše meno a priezvisko, e-mail, aby sme vedeli, kto sa webináru 

účastní a mohli vám prípadne zaslať certifikát. 

4/ Priebeh webinára 

Webinár bude začínať v presný čas, ale je lepšie, keď si odkaz na 

webinár otvoríte 5 minút pred začiatkom školenia, aby ste sa 

zorientovali v prostredí Microsoft Teams a prípadne sme Vám mohli 

pomôcť s technickými problémy. 

5/ Priestor pre otázky 

Otázky môžete písať prostredníctvom četu - priestor pre Otázky a 

odpovede a prednášajúci ich postupne zodpovie na konci webinára. 

6/ Po skončení webinára 

Po ukončení živého vysielania Vám do e-mailu príde výzva k vyplneniu 

dobrovoľného dotazníku (1-2 min) ako spätnú väzbu na webinár, 

ďakujeme. 

Vidíme sa v živom vysielaní!  

Tím Schrack Technik 

 


