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Po kliknutí na odkaz, ktorý Vám poslalo študijné oddelenie UTV, Vás 
premiestnilo na webovú stránku Jitsi. Pokiaľ nemáte nainštalovanú 
aplikáciu Jitsi, kliknite na tlačidlo Otvoriť na webe. 
 
Náhľad obrazovky mobilného zariadenia po kliknutí na odkaz: 

  

Kliknite na tlačidlo 
Otvoriť na webe 



Po kliknutí na Otvoriť na webe sa Vám zobrazila tabuľka 
s upozornením, že aplikácia chce použiť Váš mikrofón a fotoaparát. 
Kliknite na tlačidlo Povoliť. 
 
Náhľad obrazovky po kliknutí na Otvoriť na webe:

  

Kliknite na tlačidlo 
Povoliť 



Po kliknutí na tlačidlo Povoliť sa Vám opäť zobrazí tabuľka 
s povoleniami pre zaznamenávanie zvuku a videa.  
Opätovne kliknite na Povoliť. 

Náhľad obrazovky po kliknutí Povoliť: 

Kliknite na tlačidlo 
Povoliť 



Po kliknutí na tlačidlá Povoliť sa Vám zobrazí vstupná obrazovka. Pred vstupom 
do miestnosti si nezbudnite zadať Vaše meno a priezvisko.  
Následne kliknite na modré tlačidlo Vstúpiť do konferencie.  

Náhľad obrazovky po kliknutí Povoliť: 

 

 

 

Kliknite na bielu plochu 
a zadajte Vaše meno a 

priezvisko 

Po zadaní mena 
a priezviska kliknite 

na modré tlačidlo 
Vstúpiť do 

konferencie  



Po kliknutí na tlačidlo Vstúpiť do konferencie sa Vám zobrazí Prihlásenie. 
Do voľného textového poľa napíšte heslo, ktoré Vám poslalo študijné oddelenie 
UTV spolu s prihlasovacími údajmi. Po zadaní hesla kliknite na tlačidlo Ok. 

Do voľného 
textového poľa 

zadajte heslo 

Po zadaní hesla 
kliknite na 
tlačidlo Ok 



Po kliknutí na tlačidlo Ok sa Vám zobrazí základná obrazovka. V spodnej časti 
obrazovky sa nachádza Panel nástrojov.  

Náhľad základnej obrazovky: 
 

 

1. Prvá ikona na Paneli nástrojov 
znázorňuje Mikrofón. Po kliknutí 
na ikonu mikrofónu ho  
zapnete alebo vypnete.   

 
 

 - vypnutý mikrofón 

 - zapnutý mikrofón 

 

 
 
2. Druhá ikona znázorňuje 
Kameru.* 
Po kliknutí na ikonu kamery 
ju zapnete alebo vypnete.  

   
 

 - vypnutá kamera 

 - zapnutá kamera  

 

 



3. Tretia ikona znázorňuje Chat. Po kliknutí na ikonu Vám vyskočí chatovacie 
okienko v ktorom si môžete skupinovo vymieňať správy medzi účastníkmi 
prednášky.  

 

 

V prípade, že chcete napísať 
správu celej triede, kliknete na 
voľné pole „Napíšte správu“, 
napíšete Vami zvolený text 
a odošlete správu kliknutím na 
nižšie vyznačenú ikonu.  

Chatovacie okienko zatvoríte 
kliknutím na krížik v pravom 
hornom roku chatovacieho 
okienka.  

Správu odošlete 
kliknutím na túto ikonu 

Po kliknutí na voľné 
pole, môžete napísať 

správu ostatným 
uchádzačom. 

Kliknutím na krížik 
zatvoríte/ ukončíte 
chatovacie okienko 



4. Štvrtá ikona znázorňuje Viac akcií. Táto ikona slúži pre 
prednášajúceho.  

 
 

 

5. Piata ikona znázorňuje Odísť. Pokiaľ chcete odísť z prednášky, 
kliknite na túto ikonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, že by sa Vám do aplikácie nedalo prihlásiť 
alebo ste mali iný technický problém kontaktujte 
technickú podporu na tel. čísle +421 2 90 10 94 42 
alebo Univerzitu tretieho veku na tel. číslach +421 2 
90 10 20 84 a +421 2 90 10 20 78. 


