
 Ako sa pripojiť na online meeting? (ako neprednášajúci účastník)  

1. Otvorte si internetový prehliadač (Google, Intenet Explorer, Bing, Opera, 
Mozilla Firefox).  

2. Zadajte internetovú adresu, ktorá je tu uvedená, alebo ju dostanete e-
mailom.  

https://meetingsemea12.webex.com/meet/slavonosal 

3. Ak sa Vám po otvorení stránky zobrazí možnosť Spustiť v aplikácií Cisco 
Webex Meeting, kliknite na tlačidlo Zrušiť. 

4. Na tej istej stránke dole kliknite na tlačidlo Join from your browser. 

5. Otvorí sa Vám nová stránka, tam zadajte svoje meno a priezvisko a do 
druhej kolónky svoj e-mail, nejde o registráciu, iba o udanie mena, ktoré 
uvidia ostaní členovia meetingu. 

6. Stlačte modré tlačidlo Next. 

7. Vľavo hore by Vám mali vyskočiť žiadosti o povolenie spustenia použitia 
mikrofónu a prípadne aj kamery. 

8. Stlačte povoliť.  

9. V strede obrazovky kliknite na tlačidlo Join meeting. 

10. Úspešne ste sa dostali na meeting. 
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Ako sa pripojiť na online meeting? (ako prednášajúci účastník)  

Prednášajúci musia mať stiahnutú aplikáciu Cisco webex meeting, kvôli funkcii 
zdieľania obrazovky 

1. Otvorte si internetový prehliadač (Google, Intenet Explorer, Bing, Opera, 
Mozilla Firefox). 

2. Zadajte internetovú adresu, ktorá je tu uvedená, alebo ju dostanete e-
mailom.  

https://meetingsemea12.webex.com/meet/slavonosal 

3. Ak sa Vám po otvorení stránky zobrazí možnosť Spustiť v aplikácií Cisco 
Webex Meeting, kliknite na tlačidlo Spustiť v aplikácií Cisco Webex 
Meeting a prejdite na krok číslo 10. 

4. Ak aplikáciu Cisco Webex Meeting stiahnutú máte, kliknite na tej istej 
stránke tlačidlo Open the desktop app a prejdite na krok číslo 10. 

5. Ak aplikáciu Cisco Webex Meeting stiahnutú nemáte, kliknite na tej istej 
stránke dole Download it now. 

6. Začne sa Vám sťahovať súbor webex.exe. 

7. Po dokončení sťahovania otvorte stiahnutý súbor. 

8. Prebehne jeho rýchla inštalácia. 

9. Zadajte svoje meno a priezvisko a do druhej kolónky svoj e-mail, nejde o 
registráciu, iba o udanie mena, ktoré uvidia ostaní členovia meetingu. 

10. V strede obrazovky kliknite na tlačidlo Join meeting. 

11. Úspešne ste sa dostali na meeting. 

 

https://meetingsemea12.webex.com/meet/slavonosal

