
 

Používateľská príručka k Connect Pro 

pre hostiteľov 

Ako sa prihlásiť do Interprefy Connect Pro na počítači 

a ovládať platformu ako hostiteľ 

 

Skôr ako začnete 

• Zariadenie – Používajte stolný počítač alebo prenosný počítač. 
Vyhnite sa používaniu smartfónov, iPadov alebo tabletov.  

• Pripojenie k internetu - Odporúčaná šírka pásma 4 Mbps 
hore/dolu alebo vyššia. Odporúča sa ethernetové pripojenie. 

• Odporúčaný prehliadač - Najnovšia verzia prehliadača Google 
Chrome alebo Firefox 

Ako sa prihlásiť 

• Otvorte internetový prehliadač, zadajte odkaz Interprefy, ktorý ste 
dostali.  

• Kliknite na “I am a Meeting Host” (Som hostiteľom stretnutia) a 
zadajte svoje meno a heslo. 

 

 

 

 



 

Ak je aktivovaný test pred hovorom 

Ak je pre vaše stretnutie aktivovaný test, zobrazí sa vám ďalšia výzva 
nastaviť a vyskúšať vaše zvukové a obrazové nastavenia na stránke 
testu pred hovorom. 

 

1. Jazyk - Vyberte požadovaný jazyk tlmočenia. Ak chcete počuť 
jazyk pódia, zvoľte "none" (žiadny). 

2. Zapnutie kamery - Vyberte svoju webkameru a 
zapnite/vypnite ju. 

3. Zapnutie mikrofónu - Vyberte a otestujte súpravu s 
mikrofónom alebo mikrofón. Zapnite/vypnite mikrofón. 

4. Nahrať hlas – Stlačením nahráte krátku ukážku svojho hlasu 
5. Zapnutie zvuku - Vyberte zvukové zariadenie. Kliknite na "play 

sound" (prehrať zvuk), čím vyskúšate správny zvukový výstup a 
vypočujte si nahranú hlasovú vzorku, aby ste počuli, ako 
budete znieť počas stretnutia. 

6. Test pripojenia - Vyskúšajte, či šírka pásma vášho 
internetového pripojenia podporuje streamovanie zvuku a 
videa. 

7. Iba riadenie stretnutia - Kliknutím sa pripojíte k hovoru bez 
zvuku alebo videa. 

8. Kliknite na "Join call" (pripojiť sa k hovoru) a pripojte sa k 
stretnutiu. 

Poznámka: predvolené nastavenie umožňuje prihlásiť sa na stretnutie 
iba 4 hostiteľom a na pódiu môže byť celkovo 8 streamov  

 



 

Nastavenia hovoru 

Ak po testovacom hovore nevidíte prehľad platformy, budete musieť 
znova načítať prehliadač.  Automaticky otvárané okno vás vyzve, aby 
ste upravili svoje nastavenia hovorov pre stretnutie. 

1. Vyberte jazyk tlmočenia 
2. Vyberte zvukové zariadenie 
3. Vyberte video zariadenia 
4. Vyberte, ako sa chcete pripojiť: 

 - Iba riadenie stretnutia: bez zvuku a videa 
 - Iba zvuk: žiadne video 
 - Video: s videom a zvukom 

 

Všetci účastníci dostanú oznámenie, keď sa hostiteľ pripojí k 
stretnutiu, alebo po prihlásení, ak už je hostiteľ na stretnutí. Ak 
hostiteľ nie je prihlásený, reproduktory nebudú mať ikonu „zelenej 
ruky“ na vyžiadanie slova. 

 



 

Zobrazenie platformy 

V predvolenom zobrazení 

 

1. Výber prioritného jazyka - Ak chcete počuť jazyk pódia, 
zvoľte "none“ (žiadny) 

2. Mikrofón - Zapnúť/vypnúť mikrofón 
3. Zapnutie kamery - Zapnite/vypnite webkameru. 
4. Zdieľanie obrazovky - Zdieľajte celú obrazovku, okno aplikácie 

alebo kartu prehliadača 
5. Nahrať a prehrať vopred nahraté video 
6. Zoznam všetkých účastníkov – Zobrazuje, kto sa zúčastňuje 

stretnutia 
7. Status účastníkov a kontrola – Ikony zobrazujú práva účastníkov 

hovoriť a udeľujú a odoberajú povolenie účastníkom  
8. Súkromný chat s účastníkmi – Komunikujte s účastníkmi 

súkromne 
9. Chat pomoci na diaľku – Pýtajte sa, pridávajte komentáre a/alebo 

riešite technické problémy 
10. Hlavný obraz na obrazovke – Keď je zapnutý prvok "Active 

speaker" (aktívny rečník), účastník, ktorý hovorí na pódiu, sa na 
obrazovke zobrazí zväčšene. Keď je vypnutý prvok "Active speaker" 
(aktívny rečník), hostiteľ si môže kliknutím na video vybrať, ktoré 
video sa má priblížiť. 

11. Režim celej obrazovky – Zapnutie/vypnutie režimu celej obrazovky 
12. Odhlásiť sa - Odpojte sa od stretnutia 

 
 



 

V zobrazení na celú obrazovku 

V zobrazení na celú obrazovku sú viditeľné všetky funkcie okrem „All 
Participants List“ (Zoznam všetkých účastníkov) 

 

Status účastníkov a kontrola  

Automaticky sú všetci účastníci podujatia stlmení, kým hostiteľ 
podujatia nepovolí a neaktivuje streamovanie. 

Vedľa každého účastníka môžete vidieť rôzne ikony, ktoré označujú 
jeho aktuálny status.  Pomocou týchto ikon môžete udeliť alebo 
odobrať povolenia, ako je napríklad pódium, prístup k mikrofónu, 
alebo odhlásiť účastníkov zo stretnutia.  

 



 

1. Účastník má vypnutý zvuk. Kliknutím naň zrušíte vypnutý zvuk 
účastníka. 

2. Účastník má zapnutý zvuk. Kliknutím naň vypnete zvuk 
účastníka. 

3. Účastník je „na živo“ /má prístup na pódium. Kliknutím naň 
odstránite účastníka z pódia.  

4. Účastník nemá prístup na pódium. Kliknutím naň udelíte 
účastníkovi prístup na pódium. 

5. Odošle priamu správu účastníkovi. 
6. Odhlási účastníka z platformy. 

Ako zdieľať dokument 

1. Vyberte ikonu Interprefy zdieľania obrazovky (1) 

 

2. Kliknutím na okno aplikácie môžete zdieľať iba aplikáciu Hodiny a 
nie celú plochu prenosného počítača. 

 



 

3. Z poskytnutých možností vyberte dokument alebo okno aplikácie 

 

 

 

Ako prehrať vopred nahrané video 

1. Vyberte tlačidlo Interprefy upload video (1) 

 

 

2. Nahrajte video presunutím súboru videa z počítača do okna 
Interprefy ALEBO vyhľadajte súbor videa vo svojom počítači a 



 

nahrajte ho. 

 
3. Po odovzdaní videa kliknite na tlačidlo pre vloženie videa na 

obrazovku 

 

4. Nahrané video sa okamžite spustí. Ak chcete video pozastaviť, 
kliknite na znak pauzy (1) v spodnej časti obrazovky videa. 

  



 

 

Ak narazíte na problémy, skontrolujte, či: 

• Prehliadač Chrome je aktualizovaný  
• Hardvérová akcelerácia je zakázaná v nastaveniach Chromu. 

Ako udeliť účastníkovi prístup na pódium 

V predvolenom nastavení sú ikony zvuku, videa a zdieľania obrazovky 
pre účastníkov sivé a keď chcú zasiahnuť, musia kliknúť na ikonu 
zelenej ruky.  

 

Potom uvidíte ikonu zelenej ruky (1) vedľa mena účastníka: 

 



 

Ak chcete účastníkovi udeliť právo hovoriť, kliknite na sivú ikonu (2). 
Ikona sa zmení na červenú (3) a účastník bude okamžite môcť ovládať 
svoju kameru, mikrofón a možnosti zdieľania obrazovky.  

Keď účastník dohovorí, môže sa odpojiť alebo môžete zastaviť jeho 
streamovanie kliknutím na červenú ikonu (3).  

  

  

 


