
 

 
 
 
 
 
 
 

AKO SA PRIPOJIŤ K WEBINÁRU Z MOBILNÉHO 

ZARIADENIA? 

Pre pripojenie  k webináru z mobilného zariadenia odporúčame používať 

aplikáciu Microsoft Teams, prostredníctvom ktorej je webinár vysielaný. 

1/ Registrácia na webinár 

Registráciu na webinár spravíte prostredníctvom odkazu umiestneného 

na webe Schrack Adacemy live 

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

Tu si vyberiete tému a termín webináru a vyplníte registráciu. Potom 

Vám príde na e-mail potvrdenie o registrácií, kde bude uvedený odkaz 

na pripojenie k živému vysielaniu. 

2/ Stiahnutie aplikácie Microsoft Teams 

Pre pripojenie k webináru cez mobilné zariadenie si 

nainštalujte aplikáciu Microsoft Teams. Aplikáciu si môžete 

stiahnuť ako pre zariadenia so systémom Android, tak aj pre 

iOS. 

Odkazy ku stiahnutiu aplikácie         

Google Play 

App Store 

https://www.schrack.sk/services/schrack-academy-live
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&gl=sk
https://apps.apple.com/sk/app/microsoft-teams/id1113153706?l=sk


 

 

 

 

 

 

3/ Pripojenie k webináru 

V deň webináru postačí pár minút pred začiatkom vysielania kliknúť v      

e-maile na odkaz pre pripojenie k webináru. Potom budete vyzvaný, či 

chcete prejsť do aplikácie Microsoft Teams, tam voľbu prosím potvrďte. 

4/ Rozhranie aplikácie 

V aplikácií len zakliknete „Pripojiť sa ako hosť“. Budete 

vyzvaný na meno (prezývku), pod ktorou vás vo 

vysielaní uvidíme. 

Ak máte účet Microsoft, tak sa môžete prihlásiť. Ak ho 

nemáte aplikácia Vám ponúkne možnosť prihlásiť sa 

pomocou jednorazového kódu. 

5/ 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. 

6/ Priestor pro otázky 

Otázky môžete položiť v priebehu webinára cez vysielanie v okne pre 

Otázky a odpovede. Budeme sa im venovať na konci webinára. 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-maile webinar@schrack.sk. 

mailto:webinar@schrack.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

7/ 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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


