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1 Ako využiť vytvorené PowerPoint prezentácie na online prednášky 

v TEAMS 
 

Máte na prezenčné prednášky vytvorené PowerPoint prezentácie, ktoré sú základom Vašej 

prednášky, ktorú prezentujete svojim študentom na prezenčnom štúdiu. Veľmi jednoducho 

prednášky môžete realizovať aj online cez TEAMS. 

Vytvorte si predmet v TEAMS pre svoju prednášku (ak ho nemáte už vytvorený). 

 

 

Po kliknutí na Vytvoriť tím sa Vám 

ponúkne viacero možností. Vyberte si 

Trieda 

 

Kliknite na Trieda a ponúkne sa Vám okno kde napíšete názov predmetu (Vašej prednášky) a jej 

anotáciu (príklad – Didaktika chémie AR 2020/21). Po kliknutí na Ďalej sa za niekoľko sekúnd vytvorí 

nový Tím a môžete doňho pridať študentov a učiteľov. 

 

 

 

 
 



Do políčka hľadať študentov stačí napísať len niekoľko písmen priezviska študenta 

a automaticky Vám ponúkne jeho meno a email adresu (alebo viac mien s daným 

priezviskom)  a stačí vybrať správne meno, kliknúť naň a potom kliknúť na Pridať a máte ho 

v zozname tímu. Ak máte veľa študentov na svojej prednáške, spojte sa s CIT-om na UK 

(michal.lenhart@uniba.sk), dodajte z AISu zoznam študentov a vytvoria Vám skupinu, ktorú 

priradia do Vášho tímu (Vašej prednášky). 

Máme viacero možností realizovať online prednášky cez TEAMS s využitím už vytvorených 

PowerPoint prezentácií: 

▪ K prednáškam máte pripravené PowerPoint prezentácie a chcete ich dať do TEAMS 

a voľne k ním rozprávať na online prednáške  

výhoda – ľahko si pripravíte online prednášku   nevýhoda – použijete len raz 

▪ Nahovoríte si text do každej stránky svojej prezentácie a tak získate celú 

prezentáciu s ozvučením a tú nahráte do TEAMS (už nemusíte k nej rozprávať  na 

prednáške v TEAMS). 

výhoda – viacnásobné použitie     nevýhoda – viac práce pri príprave online prednášky 

▪ Nahráte si v TEAMS celý záznam svojej prednášky spolu s prezentáciou a uložíte ju 

ako video v aplikácii Stream 

výhoda – máte profesionálnejšie vytvorenú prednášku, ktorú môžete dlhodobo 

používať a každoročne editovať, strihať, dopĺňať. 

Nevýhoda – časove náročná príprava, potreba technického vybavenia kamera, 

mikrofón, kvalitný počítač 

1.1 PPT prezentácia nahratá do vytvoreného TEAMS (Vaša prednáška)  a reálne 

slovne doprevádzaná na online prednáške 
 

Príklad:  Vytvorila som si tím Didaktika chémie AR2020/21 a vytvorila som si v ňom kanál 

Prednášky (pri názve tímu som klikla na bodky a v ponuke som vybrala Pridať kanál). 

 

Kliknutím na kanál Prednášky som si vytvorila 

nové priečinky na jednotlivé týždne semestra. Do 

prvého týždňa som nahrala moju PPT prezentáciu 

Digitálny svet učenia. 

Takto 

postupne si treba nahrať 

do jednotlivých týždňov 

semestra  svoje PPT 
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a v kalendári daného tímu si vytvoriť online meetingy  prednášok pre študentov, podľa 

rozvrhu. Vľavo v ponuke si vyberieme ikonku Kalendár a vytvoríme si pozvánku na 1. online 

prednášku. 

Vytvorenie pozvánky: 

a/ názov prednášky 

b/ nastavíme dátum a čas 
kedy začína a kedy končí 
prednáška č.1 

c/ vyberieme tím a kanál 
– v uvedenom príklade je 
tím Didaktika chémie 
AR20020/21 a kanál 
Prednášky 

d/ uvedieme miestnosť 
kde bude prednáška 
(alebo neuvedieme ak 
študenti ju budú sledovať 
z domu alebo internátu). 

d/ urobíme krátku anotáciu prednášky 

e/ vpravo hore klikneme na Poslať a všetci študenti zapísaní v tíme dostanú prepojenie na 
online prednášku, na ktorý si kliknú v daný nastavený deň a čas. 

Takto si môžeme nastaviť v kalendári všetky online prednášky na celý semester. Kedykoľvek 
ich môžete editovať, pozmeniť dátum, čas a i. 

Keď máte prednášky 

pripravené s využitím PPT 

prezentácií tak, v daný deň 

prednášky, len sa pripojíte 

v kalendári na meeting 1. 

prednáška a kliknete na 

plánovanú prednášku. Otvorí sa 

plánovaný online stretnutie  

a kliknutím na Join Microsoft 

TEAMS Meeting, alebo vpravo 

hore Join otvorí sa meeting 

a začína prednáška. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skôr než začnete 

prednášať, je dobré si 

otvoriť svoju PPT 

prezentáciu z kanálu 

Prednášky z 1. týždňa. Po 

jej otvorení kliknete na 

Open in Desktop App 

(Otvoriť v počítačovej aplikácii PowerPoint a len si ju minimalizijte). 

Je to teraz klasická PPT prezentácia, ktorú môžete dať zdieľať na obrazovke kliknutím na ikonu 

v menu videohovoru (meetingu) (obdĺžnik so šiplou smerujúcou nadol), ktorá zabezpečí 

zdieľanie prezentácie všetkým na obrazovke a ak máte zapnutý mikrofón, môžete začať 

prednášať a postupne si posúvať strany prezentácie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 chat 

 

prezentácia         menu na ovládanie                     prihlásenie sa o slovo            ukončenie prednášky 

 

Zdielanie obrazovky                     prednášajúci 

Je to rovnaké ako v prezenčnej prednáške. V priebehu, alebo aj na konci prednášky Vám môžu 

študenti klásť aj otázky a to cez Chat, alebo zdvihnutím ruky – prihlásením sa.  Na ukončenie 

prednášky stačí stlačiť ikonu červeného telefónu. 

 

1.2 Nahratie komentáru do existujúcej PPT prezentácie. Uloženie ozvučenej PPT 

prezentácie do prednášky v TEAMS.  

 

Nahrávanie sprievodného slova do  PPT prezentácii sa realizuje veľmi jednoducho, priamo 

v PowerPointe.  

1.2.1 Nahrať samostatne zvuk do každej snímky v PPT 

 

Otvoríme si PPT prezentáciu v PowerPointe. Postavíme sa na prvú snímku (slide). V hornom 

menu si vyberieme Vložiť. Po kliknutí na vložiť sa otvorí podmenu, kde na konci ja ikona Media 

a po jej otvorení je možné vybrať si Zvuk a Zaznamenať zvuk.  

 

 

 

 



 

Keď klikneme na Zaznamenať zvuk otvorí sa v strede snímky obdĺžnik kde v Názov  zadáme 

napríklad názov Snímka 1 a keď klikneme na červené koliečko, môžeme začať nahrávať svoj 

komentár k prednáške k snímke 1. Rozsvieti sa vedľa štvorček a vidíme čas nahrávania svojho 

komentáru. Keď chceme ukončiť komentár k snímke 1 stlačíme na štvorček a opäť zasvieti 

červené koliečko. Potom dáme OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vytvorí sa v strede snímky 

ikona reproduktora a pod ňou 

zvuková stopa. Môžeme si ju 

premiestniť na snímke kde 

chceme. Po kliknutí na 

zvukovej stope na trojuholník 

sa stustí zvuk. Ak nie sme 

spokojný s nahrávkou môžeme 

ju kliknutím na reproduktor 

vymazať (Delete) a nahrať si 

komentár znovu. 

Takto postupujeme pri každej snímke v PPT prezentácii. V hornom menu máme možnosť po 

kliknutí na Prezentácia si vybrať ponuku Vyskúšať časovanie a nastaviť si časovanie každej 

snímky. Nakoniec si celú PPT prezentáciu uložíme a potom si ju nahráme do predmetu 

vytvoreného v TEAMS pre online prednášky. V kalendári si vytvoríme konkrétne termíny 

prednášok a potom postupujeme ako v prípade 1.1 s tým rozdielom, že keď sa pripojíme (Join) 

do konkrétneho meetingu (prednášky) tak už len dáme zdieľať študentom obrazovku a po 

spustení prezentácie sa automaticky spúšťa aj zvuk, alebo si nastavíme časovanie každej 

snímky podľa dĺžky komentáru. 

 

1.2.2 Nahrať celý záznam komentáru naraz do všetkých snímok PPT 
 

Otvoríme si PPT prezentáciu a v hornom menu si vyberieme Prezentácia. Ponúkne nám možnosť  

Zaznamenať prezentáciu a vyberieme z ponuky Zaznamenať od začiatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po odkliknutí sa otvorí okno kde hore vľavo máme ponuku Zaznamenať, Zastaviť, Znovu 

prehrať . Tento spôsob nahrávania online prednášky umožňuje používať aj ďalšie nástroje pre 

učiteľa a to písanie perom, zvýrazňovač gumovanie. Čiže si môžeme robiť do prezentácie 

poznámky, dopĺňať text, domaľovať potrebné obrázky, štruktúry, detaily a i. Po spustení 

Zaznamenať môžeme voľne rozprávať, aktívne tvoriť na prednáške a posúvať si jednotlivé 

snímky až prídeme na koniec prezentácie a stlačíme zastaviť. Potom si môžeme dať prehrať 

celú prednášku a  upraviť čo potrebujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Po Zastavení nahrávania si uložíme PPT  (alebo sa automaticky uloží na cloude) a opäť môžeme 

spustiť v kalendári konkrétnu prednášku a keď sa pripojíme a dáme zdieľať prezentáciu 

automaticky sa prehráva aj so zvukom aj s všetkými doplnkami čo sme do nej vytvorili. 

 

V tejto alternatíve je dôležité mať dobré technické vybavenie pri nahrávaní online prednášok. 

Kvalitný notebook s OS Windows 10 a s Office 365, vstavaný mikrofón a kameru, alebo 

externe pripojenú kameru a mikrofón. 

 

 


