
Milé študentky, milí študenti,  

online prednášky, cvičenia a semináre budú v prípade dištančnej metódy výučby realizované 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Túto aplikáciu si môžete stiahnuť a nainštalovať na svoje 

zariadenia s operačným systémom Windows, Android, iOS a iné prostredníctvom odkazu: 

https://bit.ly/3mN2OQJ alebo priamo na svoj počítač s operačným systémom Windows 

prostredníctvom odkazu: http://bit.ly/efumb_teams.  

Návod na nainštalovanie a prihlásenie sa do MS Teams nájdete tu: 

https://helpdesk.umb.sk/article/sk/18.  

Pri prihlasovaní sa do aplikácie MS Teams musíte použiť prihlasovacie údaje do Vášho UMB konta v tvare 

login@student.umb.sk (login je prihlasovacie meno, ktoré ste obdržali pre UMB konto).  

Napríklad užívateľ s menom Karol Mrkvička obdržal login v tvare „kmrkvicka“ a preto sa prihlási do 

MS Teams v tvare kmrkvicka@student.umb.sk (do LMS Moodle sa prihlási iba loginom v tvare „kmrkvicka“ 

bez „@student.umb.sk“).  

Upozorňujeme Vás, že ak sa do aplikácie Microsoft Teams neprihlásite prostredníctvom Vášho 

univerzitného UMB konta, nebudete môcť využívať plnohodnotne funkcionalitu danej aplikácie a môžu 

vzniknúť potenciálne problémy pri pripojení sa k online výučbe z Vašej strany.  

V prípade online prednášky alebo seminárov, tie sa budú realizovať prostredníctvom predmetových tímov 

v aplikácii Microsoft Teams (každý predmet má vytvorený tím v Teams). Do jednotlivých predmetových 

tímov podľa Vášho rozvrhu sa dostanete prostredníctvom kódu, ktorý bude zverejnený: 

• priamo pri danom predmete v rozvrhu v AiS2,  

• v kurze k príslušnému predmetu v LMS Moodle, 

• vyučujúci Vám ho pošle mailom alebo  

• vyučujúci Vám ho povie na seminári/cvičení.  

 

Do predmetu v aplikácii Teams sa pridáte nasledovným spôsobom:  

1. Otvoríte si aplikáciu Microsoft Teams,  

2. V ľavom menu kliknete na ikonu „Tímy (Teams)“, 

3. V pravom hornom rohu kliknete na tlačidlo „Pripojiť sa alebo Vytvoriť tím (Join or Create Team)“  
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4. Do okna s názvom „Pripojenie k tímu pomocou kódu (Join a team with a code)“ vložíte kód pre 

daný tím do časti „Zadajte kód (Enter code)“ a kliknete na „Pripojiť sa k tímu (Join Team) 

5. Po úspešnom pripojení sa k danému tímu kliknete v ľavom menu na záložku „Tímy (Teams)“ 

a zobrazia sa Vám všetky tímy k predmetom, ku ktorým ste sa prostredníctvom kódov pripojili.  

 

Upozorňujeme, že pridať sa do tímu môže len užívateľ, ktorý bude prihlásený v aplikácii MS Teams pod 

svojim univerzitným účtom! 

 



V prípade, ak máte problém s prihlásením sa do svojho univerzitného konta, navštívte stránku 

https://helpdesk.umb.sk/category/sk/33 alebo ak ste zabudli vaše prihlasovacie údaje, navštívte web  

https://helpdesk.umb.sk/user/forgotten_password.   

Dávame do pozornosti kurzy v LMS, kde nájdete návody k Vašim mailovým schránkam, k MS Teams, k AIS, 

UMB VPN, Bezdrôtovým sieťam UMB a Eduroam, k nastaveniu internetu na internátoch, LMS Moodle, VDI 

a prístup k sieťovému priečinku S: https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 
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