Regionálne vzdelávacie centrum
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 Trnava
+421 905 399 636,
e-mail: zmo@zmo.sk

POKYNY - ONLINE SEMINÁR
PROSÍME ČÍTAJTE POZORNE:

ONLINE SEMINÁRE („živý“, priamy prenos obrazu a zvuku cez internet) pre RVC Trnava
budú prebiehať na webstránke www.rvcnitra.sk , nakoľko RVC Trnava má s RVC Nitra
uzatvorenú zmluvu o spolupráci pri organizovaní online seminárov z dôvodu efektívnosti
a technického zabezpečenia;
ukončenie prihlasovania na každý ONLINE seminár bude nastavené vždy 2 pracovné
dni pred konaním seminára;
poplatok na ONLINE seminár je nutné uhradiť VOPRED tak, aby bol na účte RVC
Trnava 2 dni pred konaním seminára, nakoľko linky na pripojenie budú zaslané len
tým účastníkom, ktorí budú mať poplatok uhradený;
ONLINE seminár bude prebiehať spôsobom, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj
jeho prezentáciu/materiál. Pracovný materiál účastníci obdržia v elektronickej podobe
na e-mailovú adresu (z prihlášky,) deň pred konaním seminára; je na účastníkoch, aby
si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;
na ONLINE seminár sa dostanú IBA riadne a včas prihlásení účastníci. Seminár je zo
strany RVC chránený proti zneužitiu a šíreniu. Deň pred konaním obdržíte e-mailom
POKYNY na spustenie ONLINE seminára.
Informácie v e-maile budú obsahovať:
▪ dátum a čas sprístupnenia seminára;
▪ TLAČIDLO (LINK) na spustenie „živého“ prenosu cez www.rvcnitra.sk
▪ do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie.
Zaslaný LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť
súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej
osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup.
▪ ak prihlasujete viacerých účastníkov jednej organizácie môžete ku každému menu

účastníka uviesť samostatnú e-mailovú adresu.
▪ E-mailové adresy by mali byť prioritne uvádzané „služobné“ a nie súkromné
(zaslaním e-mailovej adresy dávate automaticky súhlas na spracovanie údajov pre potreby
RVC v zmysle GDPR).

▪ Ak nemáte vytvorené e-mailové adresy v zmysle legislatívy, ktorá okrem iného uvádza,
že by ste mali mať meno.priezvisko@obec ... máte práve dôvod na jej vytvorenie (pre
Vášho IT technika to nie je žiadny problém). Prípadne adresy typu: ekonom@obec.sk;
starosta@obec.sk a pod.
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OTÁZKY pre lektora:
▪ je potrebné posielať emailom na zmo@zmo.sk
najneskôr do ukončenia
prihlasovania t. j. 2 dni vopred (predmet správy uvádzajte v tvare: otázka + dátum
príslušného ONLINE seminára, napr. „otázka 13.10.“). Záver online seminára bude
vyhradený priestor na ich zodpovedanie lektorom;
▪ otázky môžete posielať aj počas online seminára, len v nevyhnutných prípadoch,
avšak na rvcnitra@rvcnitra.sk . Nezaručujeme Vám, že ich lektor zodpovie v plnom
rozsahu z dôvodu časového obmedzenia. Budeme sa snažiť zodpovedať otázky,
ktoré sa týkajú väčšiny samospráv, NEBUDEME zodpovedať špecifiká a konkrétne
situácie jednotlivých obcí, kde je malý predpoklad, že sa tento stav týka ďalších
samospráv;
▪ UPREDNOSTŇUJEME OTÁZKY ZASLANÉ VOPRED, PRED KONANÍM ONLINE
SEMINÁRA. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, jasné, k danej téme.
ONLINE semináre neumožňujú riešiť konzultácie ako sme boli zvyknutí napr. po
skončení seminára;
link na ONLINE seminár aktivujte cca 15 minút pred začiatkom, aby ste si nastavili
zvuk a boli si istý, že spojenie je funkčné;
v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo, link), kontaktujte nášho kolegu
z RVC Nitra, ktorý je technickým garantom: Ing. Ivan Koprda +421 903 484 542

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:
➢

pripojenie na internet:
▪ odporúčame PC pripojiť cez kábel;
▪ cez WIFI (len ak máte rýchly internet);

➢

stolový PC s externými reproduktormi/slúchadlá resp. notebook-smartphone-tablet,
ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

➢

ak Vám začne „sekať“ obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne
u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme.

➢

UPOZORNENIE! Ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web
stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT
technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online
prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

© Autorské práva
Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z ONLINE seminára
JE ZAKÁZANÉ, je porušením autorských práv a môže byť posúdené ako trestný čin
podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Rovnako je zakázané zaznamenávať a šíriť pracovné materiály k semináru.

V prípade nejasností kontaktujte RVC na vyššie uvedené kontakty.
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