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2 spôsoby vytvorenia pozvánky na schôdzu v Teams:  
1. Pozvánka z Outlooku (štandardný spôsob)

2. Pozvánka vytvorená priamo v Microsoft Teams

VÝHODY vytvorenia pozvánky v Teams:

➢ Ak pracujete v Teams, nemusíte sa prepínať do Outlooku 

➢ Kalendár v Teams je synchronizovaný s outlookovým kalendárom (schôdza vytvorená v Teams sa objaví vo vašom outlookovom kalendári)

➢ Možnosť pridania skupiny do pozvánky vytvorenej v Teams: pozvánka bude zverejnená v skupine Teams (ktokoľvek zo skupiny sa môže k 

schôdzi pridať) + všetky informácie zo schôdze budú zverejnené v skupine (nahrávka, poznámky, diskusia...)   

➢ Zdieľanie spoločných dokumentov a poznámok zaslaných s pozvánkou ostatným účastníkmi schôdze (+ ich archivácia v histórii schôdze alebo 

skupiny). V rámci prípravy na schôdzu môžu účastníci v spoločnom súbore aktívne pracovať s dokumentáciou uloženou na sharepointe. 

Začíname: Kliknite na ikonu Kalendár na ľavej strane a po otvorení                                                                     

vášho kalendáru kliknite na Nová schôdza/New meeting
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Po otvorení pozvánky vypíšte: 

➢ Názov schôdze 

➢ Pridajte účastníkov schôdze (aj Volitelňých/Optional).    

Na schôdzu je možné pozvať aj externých účastníkov (mimo organizácie) –

pridaním ich emailovej adresy. 

➢ Dátum a čas schôdze 

➢ Pravidelné opakovanie schôdze 

➢ Priradenie skupiny: pozvánka bude zverejnená v skupine Teams (ktokoľvek 

zo skupiny sa môže pridať) + všetky informácie zo schôdze budú zverejnené 

v skupine (nahrávka, poznámky, diskusia...). Keď sa schôdza začne, v 

skupine sa o tom objaví správa a členovia skupiny sa k nej môžu pridať 

prostredníctvom tlačidla – Pripojiť sa. Skupinu nie je možné dodatočne 

pridať po odoslaní pozvánky.    

➢ Zasadacia miestnosť  

➢ Asistent plánovania/Scheduling assistant – preverenie dostupnosti 

účastníkov v čase konania schôdze 

Pred zaslaním pozvánky je možné do textu pozvánky napísať, že jej súčasťou 

budú aj poznámky a dokumenty. Tie doplníte po zaslaní pozvánky. 

Po vytvorení pozvánky ju odošlete stlačením tlačidla – Poslať.                             

Pozvánka bude pridaná do kalendárov v Teams a v Outlooku.  

Možnosti schôdze/Meeting options

▪ Po zaslaní pozvánky ju môžete otvoriť v kalendári Teams a doplniť 

možnosti schôdze 

▪ Ak je účastníkov schôdze veľa, môžete v rámci “Možností schôdze“ 

nastaviť, kto bude prezentovať a kto zostane v lobby (napr. účastníci z 

vlastnej organizácie).  
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Pred začiatkom schôdze si po rozkliknutí pozvánky môžete pozrieť,  

koľko účastníkov môžete podľa potvrdenia účasti očakávať. 

Príprava prezentácie pre online schôdzu: 

➢ Odporúča sa vynechať videá a komplikované animácie. Dôvodom je rôzna rýchlosť internetu jednotlivých účastníkov a s tým spojené zabezpečenie 

dostatočnej kvality prehrávania, či prípadné narušenie plynulosti prezentácie v prípade technických problémov a ich následného komplikovaného 

odstraňovania.  

➢ V prípade online schôdze platí presný opak toho, čo je dôležité pri fyzických schôdzach. Teda v online schôdzi môže mať prezentácia viac textu, ako 

pri fyzickej schôdzi, kde sa uprednostňujú obrázky. Aj tu však platí: 1 myšlienka = 1 slide s pár odrážkami textu k danej téme. 

Doplnenie materiálov k schôdzi: 

➢ Dokumenty, poznámky a náčrty na tabuli/whiteboard môžete doplniť po zaslaní pozvánky na schôdzu. Dokumenty a poznámky sa po začatí 

schôdze objavia v diskusii na pravej strane. Okrem toho môžete do diskusii pred začiatkom schôdze doplniť internetové linky a poznámky, ktoré využijú 

účastníci nielen počas schôdze, ale aj po jej skončení. 

➢ Do poznámok zo schôdze/Meeting notes môžete účastníkom pred začiatkom schôdze poslať agendu stretnutia, aby sa na ňu mohli pripraviť. 

➢ Dokumentáciu, ktorú posielate účastníkom v rámci files spolu s pozvánkou môžete uložiť na sharepointe a umožniť tak ostatným pracovať a 

upravovať súbor ešte pred začiatkom schôdze. 

Podklady
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Pred začiatkom schôdze si organizátor pripraví počítač: 

➢ v záložkách si prednastaví všetky materiály, ktoré chce prezentovať a zdieľať počas schôdze 

(ppt, xls, prehliadač...)  

➢ všetky ostatné aplikácie a okná, ktoré nie sú potrebné zatvorí, prípadne si aktivuje útlmový režim 

(ikona mesiac) v pravom dolnom rohu počítača, aby sa počas prezentácie nezobrazovali rušivé 

notifikácie (mail, aplikácie...)  

➢ skontroluje si nastavenie všetkých technických zariadení – kamera, zvuk... (v pravom hornom 

rohu si klikne na svoju fotografiu a po otvorení na Settings). V rámci nastavení si môže urobiť aj 

testovací hovor. 

Do schôdze sa pripojíte stlačením tlačidla

Pripojiť sa (Join) 

Príprava pred začiatkom schôdze
Technická príprava
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Zobraziť nastavenie 

zariadenia– kontrola technických 

zariadení počas schôdze

Prehľad funkcionalít  

Informácia o dĺžke 

trvania schôdze

Mikrofón. Ak je zapnutý, ostatní účastníci môžu 

počuť nielen váš hlas, ale aj zvuky vo vašom okolí. 

Pri vypnutom mikrofóne vás ostatní nepočujú.

Ikonu zdieľania obrazovky – ak ju zapnete, 

môžete s ostatnými účastníkmi zdieľať svoju 

obrazovku. Zdieľanie ukončíte jej vypnutím.

Chat, alebo diskusia – po stlačení 

ikony sa na pravej strane zobrazí 

diskusia, do ktorej sa môžete pridať.

Spustiť nahrávanie – spustenie nahrávania 

organizátorom schôdze. Po ukončení schôdze je 

potrebné zastaviť nahrávanie stlačením rovnakej 

ikony. Viac o nahrávaní nájdete v školeniach Teams

– Intranet / Marketing / Stiahnite si / TEAMS. 

Spustiť video s rozmazaním –

rozostrenie pozadia pri videohovoroch

napr. v domácom prostredí

Zobraziť celú 

obrazovku

Zobraziť poznámky zo schôdze – v

prípade, ak ste si vopred pripravili meeting

notes (napríklad agendu schôdze) –

stlačením ikony sa zobrazia na pravej strane

Ukončenie hovoru

Kamera. V prípade jej aktivácie sa môžete ku 

schôdzi pridať aj prostredníctvom videa 

(musíte mať odkrytú kameru na počítači).

Ikona ľudia – prehľad účastníkov 

schôdze + možnosť prizvania 

nových účastníkov počas schôdze

Klávesnica  – možnosť 

audio hovoru.



Rady a tipy pre organizátora
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➢ Na rozdiel od fyzickej schôdze, online schôdzu nezačínajte načas. Odporúča sa počkať 2 – 3 minúty, kým sa nepridajú aj ostatní meškajúci účastníci. 

➢ Na začiatku schôdze sa organizátor/prednášajúci predstaví a priblíži obsah prezentácie, jej cieľ a dĺžku trvania.  

➢ Ak je prezentujúcich viac, organizátor predstaví aj kolegov, ich úlohy počas schôdze (kto prezentuje ktorú časť prezentácie/školenia, kto odpovedá na 

písomné otázky v diskusii....) 

➢ Na začiatku je vhodné dohodnúť sa na forme prezentácie – napr. kedy budú môcť účastníci schôdze diskutovať (po jednotlivých blokoch, v závere 

prezentácie, v rámci „kolečka informácií od jednotlivých účastníkov“...), či bude diskusia trvať aj po ukončení schôdze v rámci chatu v skupine, aké materiály 

si môžu účastníci otvoriť, prípadne, kde ich po ukončení schôdze nájdu. 

➢ Buďte pripravení vopred podať pomocnú ruku technicky menej zdatným účastníkom schôdze. Poskytnite im potrebný návod či inštrukcie, ako to 

zvládnuť, prípadne si s nimi môžete v predstihu vyskúšať videokonferenčný hovor vo dvojici. Inak hrozí, že prvých pár minút plánovanej online schôdze 

budete riešiť práve toto.

Na začiatku je odporúčané dohodnúť si technické detaily: 

➢ Je dobré, ak má mikrofón zapnutý iba prednášajúci, alebo ten, ktorý priamo vstupuje do diskusie. Ostatní účastníci sú vyzvaní, aby si stlmili mikrofóny. 

Organizátor tiež ostatných požiada, aby si stlmili telefóny a aplikácie na počítači so zvukom, aby ich v prípade vstupu do diskusie nevyrušovali. 

➢ Videoprenos by mal mať z úsporných dôvodov zapnutý iba organizátor, pri dlhších vstupoch aj účastník, ktorý práve rozpráva. 

➢ Ak sa schôdza nahráva, organizátor o tom ostatných upovedomí a usmerní ich, kde si môžu nahrávku po ukončení schôdze pozrieť. 

„Online prezentácia sa od prezentácie, na ktorej sú hostia fyzicky prítomní líši v mnohých aspektoch.“
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➢ Moderujte diskusiu. Je to nevyhnutné. Hneď ako začnú ľudia hovoriť jeden cez druhého, nastane ťažko zvládateľný chaos. 

➢ V každom momente musí byť jasné, kto má teraz hovoriť. V prípade potreby viete problematickému účastníkovi videokonferencie vypnúť mikrofón na 

diaľku. Nezabudnite mu to však oznámiť v chate k danému stretnutiu, aby si toho bol vedomý.

➢ Odovzdávajte slovo a zapájajte tak účastníkov do hovoru. Pýtajte sa na prípadné otázky, alebo názor ostatných. Ak je to možné, vyhnite sa dlhým 

monológom. Určite neprispejú k dynamike schôdze a môže sa stať, že účastníci budú v pokušení začať robiť niečo iné a nedávať pozor. 

➢ Ako zvýšiť interaktivitu účastníkov schôdze? Zapojte ich do online hlasovania, alebo im umožnite vyjadriť sa k téme pridávaním názorov prostredníctvom 

aplikácií (napr. Kahoot!). 

➢ Nečítajte prezentáciu zo slidov. Vadí vám, ak na fyzickej schôdzi prednášajúci číta prezentáciu slovo od slova? S určitosťou možno povedať, že v rámci 

online schôdze je to ešte horšie. 

➢ Ak ste si na začiatku schôdze spísali hlavné ciele stretnutia, uistite sa, že na konci sú splnené (aj jednoduchým preškrtnutím splnených úloh). Dôvodom 

môže byť aj rozsiahla a spletitá konverzácia, ktorá vás v konečnom dôsledku môže odkloniť od cieľov stretnutia. 

➢ Ak sa s účastníkmi dohodnete na ďalších úlohách a cieľoch, nezabudnite im ich poslať a tiež splniť, čo ste im počas schôdze sľúbili. 

➢ Ideálne je, ak je súčasťou schôdze osoba, ktorá pripravuje zápisnicu. Vďaka tomu si môžete byť istý, že žiadny dôležitý bod programu a následné úlohy 

nebudú vynechané.  

Rady a tipy pre organizátora
Moderovanie diskusie
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➢ Jednou z veľkých výhod fyzickej schôdze je možnosť priblížiť sa účastníkom schôdze aj neverbálne a priamo sledovať ich reakcie. V online prostredí je to 

zložitejšie. K nadviazaniu kontaktu s účastníkmi sa prezentujúcim odporúča pozrieť si počas schôdze ich zoznam a oslovovať ich po mene – napr. pri 

privítaní, počas schôdze, alebo v rámci diskusie na záver. 

➢ Keďže pri prezentácii slidov organizátora ostatní účastníci nevidia, môžu reagovať iba na jeho hlas. Odporúča sa preto, aby prezentujúci pracoval so 

svojim hlasom – tónom, výškou, hĺbkou, rýchlosťou a tempom. Pomôže tak zvýrazniť myšlienky, ktoré sú dôležité, prípadne môže nadchnúť ostatných pre 

účasť v spoločnom projekte... Je to profesionálna zručnosť, ktorú je možné získať napríklad aj pravidelným prezentovaním.  

TIP: Ak schôdzu nahrávate, po jej ukončení si ju môžete prehrať

a pracovať na zlepšení vlastnej prezentácie. 

NEZABUDNITE! 

Aj keď všetko nevyjde na 100% - buďte spontánny a zostaňte autentický.

Ľudia ocenia ľudskosť a ospravedlnia menší technický nedostatok. 

Rady a tipy pre organizátora
Verbálne zručnosti
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➢ Na online schôdzu sa snažte vždy pripojiť s aspoň 10-minútovým predstihom, aby ste mali dostatok času vyriešiť prípadné technické problémy s 

pripojením. Rovnako si tak vďaka funkcionalite „testovacie volanie“ ľahko môžete overiť, či budete dobre počuť kolegov a či aj ostatní budú dobre počuť 

vás. Vyhnete sa tak zbytočnému stresu a chaosu a v „lepšom“ prípade aj nevôli ostatných účastníkov videokonferencie, ktorí na vás budú musieť čakať. V 

tom horšom prípade prídete o začiatok schôdze a úvodné informácie, ktoré vám neskôr môžu chýbať.

➢ Pred začiatkom schôdze si skontrolujte, či máte dostatočnú batériu na notebooku, alebo telefóne, keďže slabá batéria môže výrazne znížiť kvalitu 

prenosu a spojenia. 

➢ Nezabúdajte, že ste na pracovnom stretnutí, aj keď sedíte u seba doma. Neprepadnite pokušeniu venovať sa počas schôdze aj iným veciam (čítaniu 

emailov alebo článkov) a nedávať pozor. Aj bez kamery je zjavné, keď niekto nevenuje prebiehajúcemu stretnutiu dostatočnú pozornosť a nevie adekvátne 

a včas zareagovať. Takéto počínanie je nielen neetické, ale aj neefektívne, keďže sa opätovnými vysvetleniami, či nanovo položenými otázkami zbytočne 

predlžuje čas schôdze. 

Rady a tipy pre účastníkov schôdze
Skôr než začnete... 

➢ Ak si potrebujete odskočiť, pripojte sa k prebiehajúcej konferencii cez mobil. 

Technológie, ktoré používame, to umožňujú bez toho, aby to vyzeralo, že ste 

na konferencii dvakrát, alebo aby sa vám prerušilo spojenie.
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➢ Počas prezentácie iného účastníka majte svoj mikrofón vypnutý. 

➢ Vždy keď hovoríte, snažte sa, aby ste minimalizovali okolité zvuky (pripájajte sa k schôdzi v tichom prostredí). Počas vlastného vstupu myslite na to, 

že zapnutý mikrofón zachytáva aj zvuky v tichom prostredí – „dychčanie do mikrofónu“, posúvanie vecí na stole, bubnovanie prstami...  

➢ Ak vás nepočuť, skontrolujte, či nemáte vypnutý mikrofón. Pozor! Sú až tri miesta, kde ho môžete mať vypnutý: v aplikácii Teams; v nastaveniach 

počítača v ovládacom paneli v sekcii „vybavenie a zvuk“; prípadne preškrtnutú ikonu mikrofónu nájdete v spodnej lište, tzv. paneli úloh, na pracovnej 

ploche.

➢ Ak to nie je absolútne nevyhnutné, nemajte počas online schôdze zapnutý reproduktor – budete totiž vyrábať ozvenu vždy, keď budete hovoriť. Nie je 

to príjemný zvuk. Siahnite preto radšej po slúchadlách či headsete.

Rady a tipy pre účastníkov schôdze
Zvuk - mikrofón

➢ Počas online schôdze je zvuk dôležitejší ako obraz. Potrebujete nielen iných počuť, ale aj zapájať sa do diskusie 

tak, aby vás ostatní počuli. Preto je dôležité mať k dispozícii funkčné slúchadlá, prípadne headset (t. j. set 

slúchadiel s mikrofónom). Dobrý headset je ľahký, bezdrôtový, má tlačidlo na vypínanie mikrofónu a dá sa používať 

počas nabíjania. Lepší je tzv. rádiový headset než ten, ktorý sa k počítaču pripája cez Bluetooth. Rádiový headset 

totiž vie fungovať aj cez niekoľko stien a pokryje celý byt, čo vám umožňuje vzdialiť sa od počítača/mobilu a 

nestratiť kontakt s kolegami.
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➢ Ak používate kameru, skontrolujte si obraz pred začiatkom schôdze v nastaveniach (ikona s vašou fotografiou vpravo hore, po rozkliknutí zadajte 

settings, devices, camera). Kamera by nemala byť ani príliš nízko, ani vysoko. Ideálne nastavenie je zarovno vašich očí. Zle nastavený uhol pohľadu 

kamery môže by rozptyľujúci pre ostatných účastníkov. 

➢ Uistite sa, že máte v miestnosti dostatok svetla. 

Ideálne je denné svetlo, ak to však nie je možné, rozsvieťte čo najviac 

svietidiel v miestnosti. Určite nepôsobí pozitívne, ak vediete videohovor

s kolegom, ktorý vyzerá, akoby sedel v pivnici.   

➢ Keď hovoríte, pozerajte sa priamo do kamery a nie na seba v monitore. 

Vyjadrujete tak, že ste aktívny a na 100% prítomný. 

Rady a tipy pre účastníkov schôdze
Obraz - kamera
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➢ Ak bola schôdze organizovaná v rámci skupiny, všetky informácie a podkladové materiály 

súvisiace so schôdzou zostávajú v skupine. 

➢ Informácia o ukončení schôdze sa objaví na ľavej strane Teams v ikone chat.                                                                     

Označená je modrou farbou. 

➢ Po jej rozkliknutí sa v rámci diskusie k schôdzi zobrazia všetky diskusné príspevky                                            

a nahrávka schôdze. Ak aj po ukončení schôdze niektorí účastníci potrebujú prediskutovať                     

preberané témy, je to možné uskutočniť priamo v diskusii k schôdze. 

➢ V rámci diskusie môže organizátor schôdze informovať ostatných účastníkov o nových termínoch schôdze, 

poslať im linky na ďalšie školenia, fotky alebo obrázky, uviesť svoje kontaktné údaje.  

➢ V záložkách schôdze zostávajú poznámky, náčrty a dokumenty súvisiace so schôdzou. 




