


Čo je Moodle?
Systém Moodle (čítame módle alebo múdl) je softwarový balík pre tvorbu výukových

systémov a elektronických kurzov na internete. Je to neustále sa vyvíjajúci projekt,

navrhnutý na základe sociálno-konštruktivistického prístupu k vzdelávaniu. Jadrom tohto

prístupu je myšlienka, podľa ktorej sa ľudia najviac naučia, ak existujú interakcie medzi nimi

a študijnými materiálmi ako aj medzi ľuďmi samotnými. Analógiou medzi tradičným

prístupom a konštruktivistickým môže byť rozdiel medzi prednáškou a diskusiou.

SPDTP verzie Moodle:

• Skúšobná verzia (stále v prevádzke) https://sdtp.gnomio.com

• „Ostrá“ prevádzka (spustená 17.04.2018) https://moodle.standardnepostupy.sk/

https://sdtp.gnomio.com/
https://moodle.standardnepostupy.sk/


Registrácia a prihlásenie

• Momentálne je registrácia možná iba na základe požiadavky (sú možné aj iné 
spôsoby)

• Požiadavku treba zaslať na email: spdtp.mzsr@gmail.com

• Minimálne údaje pre registráciu sú (uviesť v žiadosti): Meno, Priezvisko a vaša 
emailová adresa.

• + názov akcie/konferencie/porady (potrebné
pre nastavenie oprávnení)

• admin vygeneruje Vaše meno a heslo (vyžadovaná 
zmena hesla pri prvom prihlásení) a údaje zašle na registračný email (obr. 1)

• prihlásenie na portál cez email alebo na https://moodle.standardnepostupy.sk/

• prihlásenie do akcie (priamy link) zasiela admin po nastavení oprávnení (obr. 2)

mailto:spdtp.mzsr@gmail.com
https://moodle.standardnepostupy.sk/


Obr. 1 - registračný email Obr. 2 - prihlásenie do akcie



Konferencie/porady na moodle

• Moodle má veľké množstvo funkcionalít a prídavných modulov, ktoré môžu 
výrazne meniť  charakter jeho využitia.  

• SPDTP momentálne využíva hlavne konferenčný modul BigBlueButton (ďalej 
BBB) na online porady/konferencie. 

Požiadavky BBB resp. účasť na online konferencii: 

• Stabilné internetové pripojenie (Lan optimálne – wifi štandard)

• Modul BBB vyžaduje inštaláciu/spustenie Adobe Flash Player (zásuvný modul 
pre rôzne web prehliadače)

• Pre aktívne zapojenie do konferencie potrebujete Headset (optimálne) alebo 
mikrofón s reproduktormi (môže rušiť okolie) Novšie zostavy a notebooky 
obsahujú požadovaný HW už od výroby (overenie napr. cez Skype)  



Rady a odporúčania na úvod 

1. Ak to je možné, používajte súkromne PC/notebook a domácu sieť  

2. Pre najlepšiu kvalitu zvuku sa odporúča používať headset (slúchadlá 
s mikrofónom) pre zapojenie sa do porady ale postačuje mať k PC pripojený 
mikrofón a reproduktory

3. Online porada vyžaduje mať nainštalovaný 
Adobe Flash player!

Odporúčanie

Odporúčame používateľom spustiť „Konferenčnú 
miestnosť“ ešte pred oficiálnym začatím porady, aby si mohol používateľ overiť,  
že jeho PC spĺňa všetky predpoklady na bezproblémový chod počas porady.



Obr. 3 „Prázdna Room“ Obr. 4 „spustená konferencia“



Obr. 5 „Nastavenie Mikrofónu “ Obr. 6 „dodatočné povolenia“

• Obr. 5 - Prehliadač Vás vyzve k výberu voľby – v prípade že zvolíte „Mikrofón“ môžete sa aktívne zapojiť do 
porady formou rozhovoru. V prípade že zvolíte „Len počúvať“ budete môcť do porady vstúpiť len 
prostredníctvom chatu.

• Obr. 6 - Niektoré prehliadače môžu vyžadovať dodatočné povolenia – vyskakovacie okná zatvoríme voľbou 
„Povoliť“



Obr. 7 „Test zvuku“



Oboznámenie sa s prostredím „Konferenčnej miestnosti“
Konferenčnú miestnosť sa skladá zo 4 hlavných častí: 

1. Chatovaci modul 

2. Modul prezentácie  

3. Prehlaď pripojených účastníkov  

4. Zobrazenie zapnutých web kamier  

 




