
                              Ako s prihlásim do MS TEAMS?  

 AK SA HLÁSIM CEZ MOBIL 

1. STIAHNEM SI APLIKÁCIU MICROSOFT TEAMS 

 

2.  Zadáte váš prihlasovací e-mail, ktorý ste dostali do Edupage  (je v tvare 

vaše priezvisko@sospsvke.onmicrosoft.com).  Kliknete na PRIHLASIŤ SA, kde 

ukazuje červená šípka. 

     

mailto:priezvisko@sospsvke.onmicrosoft.com


2.   Zadajte vaše heslo, ktoré ste dostali do EduPage. A kliknite na 

prihlásiť sa. 

 

Kolonka:   aktuálne heslo – zadáte heslo, ktoré ste dostali cez EduPage. 

Kolonka:   nové heslo – zadáte nové heslo 

Kolonka:   potvrďte heslo – zopakujete nové heslo 

POZOR!:  Heslo musí obsahovať: minimálne 8 znakov, číslo a veľké písmeno. ODPORÚČAM  

zadať: 3 malé písmená krstného mena 2 veľké písmená vášho priezviska a číslo:  napr. Jožko 

Mrkvička – jožMR586 

 



3. Kliknite na fialové rámčeky, na ktoré ukazuje šípka. 

      

4. Budete priradení do tímov, podľa tried. V dolnom paneli 

nájdete zoznam tímov a kontaktov – v kolonke konverzácie. 

 



5. Prichádzajúci videohovor príjmete fialovým tlačidlo, na ktoré 

ukazuje červená šípka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AK SA HLÁSIM CEZ POČÍTAČ 

KLIKNEM NA TENTO LINK (skopírujte si ho do vášho webového 

prehliadača): https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-

teams/group-chat-software 

1. Kliknete na PRIHLÁSIŤ SA, kde ukazuje červená šípka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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2. Zadáte váš prihlasovací e-mail, ktorý ste dostali do Edupage (je v tvare vaše 

priezvisko@sospsvke.onmicrosoft.com).  

 

3. Zadajte vaše heslo, ktoré ste dostali do Edupage.  
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4. ZMENA HESLA  

Kolonka:   aktuálne heslo – zadáte heslo, ktoré ste dostali cez EduPage. 

Kolonka:   nové heslo – zadáte nové heslo 

Kolonka:   potvrďte heslo – zopakujete nové heslo  

POZOR!:  Heslo musí obsahovať: minimálne 8 znakov, číslo a veľké písmeno. ODPORÚČAM  

zadať: 3 malé písmená krstného mena 2 veľké písmená vášho priezviska a číslo:  napr. 

Jožko Mrkvička – jožMR586 

 

 

5. Teams sa vás opýta, či chcete ostať prihlásení, pri ďalšom otvorení 

programu, nebudete musieť zadávať heslo, ak kliknete áno. Ale ak používate 

počítač alebo telefón viacerí, kliknite nie a zapamätajte si heslo. 

 

 



7. V Teams-e môžete pracovať cez aplikáciu v počítači, ktorú si môžete dať na 

plochu alebo cez internetový prehliadač.  

Ak chcete aplikáciu do počítača, stlačte možnosť, kde ukazuje červená šípka 

na obrázku – Získajte aplikáciu pre Windows. Staršie počítače aplikácia 

spomaľuje. 

 

Pokiaľ nemáte dosť miesta alebo máte slabší/starší počítať, využite druhú 

možnosť a spúšťajte Teams cez internetový prehliadač – Namiesto toho 

použiť webovú aplikáciu. 

 



 

8. Ste úspešne v Teams-e, čakáte na pokyny učiteľa. Pohybujete sa na paneli, 

kde ukazujú šípky. Čakáte, kým vás učiteľ pozve do videohovoru. 

 

9. Odhlásenie z aplikácie: 

Kliknite si na svoj profil, ukáže sa vám možnosť, kde smeruje šípka. 

Odporúčam sa odhlásiť, ak máte stiahnutý program na ploche počítača, 

pretože pri spustenom Teams-e sa počítač nevypne. 

 



 

10.  Prvý hovor: Potvrďte na svojom počítači povolenie na používanie 

mikrofónu a kamery.

 

 

11. Ikony na vypnutie a zapnutie mikrofónu a kamery.  

 

 

                                                                                             Vypracovala: Mgr. A. Marchevková


