
Vážení prednášajúci,  
Dovoľujeme si Vám zaslať stručný návod na prípravu Vašej prednášky na 29. Konferenciu SSPEV 23.-27.11.2020 
realizovanú online formou. 

IINTERNETOVÉ PRIPOJENIE:
 - Odporúčame pripájať sa do videohovoru na pripojení s minimálnym Downloadom 5 Mbps a Uploadom 5 Mbps
 - Počítač pripojte k modemu pomocou kábla, nie cez wifi pripojenie (ak máte túto možnosť)
 - Wifi vypnite a zmerajte rýchlosť http://rychlost.upc.sk/

PREZENTÁCIA:
 - Rozsah prezentácie 10-15 minút
 - Do prezentácie je potrebné vložiť na 2. slide vyhlásenie o konflikte záujmov
 - Vašu power point prezentáciu je potrebné dodať technikovi pred plánovaným online nahrávaním prednášky
 - Prezentáciu je potrebné vyhovoriť vo formáte 16:9 
 - Ak Vaša prednáška obsahuje video, zašlite ho v predstihu spolu s prezentáciou

VIDEO:
 - Nainštalujte si web kameru na úroveň očí
 - Zvoľte vhodnú kompozíciu Vášho okolia
 - Snažte sa mať dobré svetelné podmienky. Ideálne je mať prichádzajúce svetlo z prednej strany – nie okno za chrbtom
 - Počas prezentácie sa podľa možností pozerajte priamo do kamery

AUDIO
 - Snažte sa vyhnúť použitiu vstavaného mikrofónu v laptope alebo web kamere
 - Je vhodné použiť akýkoľvek usb mikrofón alebo headset – tento nastavte ako primárny zvukový vstup
 - Vypnite akékoľvek zvuky z okolia, telefón na silent mode
 - Vypnite akékoľvek zvuky prichádzajúce z laptopu – upozornenia, videá, etc.
 - Počas LIVE prenosu používajte pri videohovore slúchadlá

PRIEBEH
 - Náš technik sa s vami spojí online vo vopred dohodnutý termín cez Zoom aplikáciu
 - V rámci videohovoru Vám technik bude zdieľať na Vašu plochu dopredu zaslanú prezentáciu, ktorú budete počas  
    prednášky samostatne ovládať. 
 - Pri akýchkoľvek technických problémoch pri nahrávaní je Vám technik k dispozícií
 - Stream prednášok sa bude vysielať vo FullHD rozlíšení. Kvalita videa závisí aj od Vašich technických parametrov
 - Pokyny na prípravu na samotný Live prenos Vám zašleme v dostatočnom predstihu pred podujatím 
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