
PL  Riadená prezentácia 
 

Vytvorte prezentáciu, ktorá bude obsahovať snímky: (texty písané červenou majú byť napísané na snímke) 

1. Názov: Ochrana spotrebiteľa,      podnadpis: Práva a povinnosti 

2. Obsah prezentácie:      Zákon o ochrane spotrebiteľa 

    Zmluva uzavretá na diaľku 

    Reklamácia 

    Minikvíz 

3. Zákon o ochrane spotrebiteľa:  na snímke budú vybrané práva a povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa 

(stručný prehľad) podľa materiálu: http://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/FG/prima/ochrana_spotrebitela.pdf   

(strana 1) 

4. Zmluva uzavretá na diaľku:   na snímke budú vybrané práva a povinnosti pri ochrane spotrebiteľa pri predaji 

tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku podľa materiálu: 

http://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/FG/prima/ochrana_spotrebitela.pdf   (strana 2) 

5. Reklamácia: na snímke bude vysvetlenie tohto pojmu (podľa: 

http://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/FG/prima/postup_pri_reklamacii.pdf) a dva tvary s nápismi: VADY a LEHOTY,     

napríklad: 

 

 

6. VADY: na snímke bude napísaný text:  

Postup pri reklamácii: 

 s odstrániteľnými vadami, 

 s neodstrániteľnými vadami, 

 bez vady. 

7. LEHOTY: na snímke bude súhrn z materiálu 

http://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/FG/prima/postup_pri_reklamacii.pdf (napr. záručná doba, vybavenie 

reklamácie do 30 dní od jej prijatia, povinnosti predávajúceho, lehoty na možnosť reklamácie...) 

8. Odstrániteľné vady: na snímke bude postup pri reklamácii takéhoto typu vád na výrobku, 

9. Neodstrániteľné vady: na snímke bude postup pri reklamácii takéhoto typu vád na výrobku, 

10. Bez vady: na snímke bude postup pri reklamácii takéhoto typu vád na výrobku. 

11. Minikvíz: okrem nadpisu bude na nej jediné tlačidlo  

 

12. SPRÁVNE + obrázok smajlíka s palcom hore 

13. NESPRÁVNE + obrázok smajlíka s palcom dole 

14. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 

 A. 12 mesiacov      B. 18 mesiacov       C. 30 dní                písmená A, B, C sú v tvaroch, alebo vo forme obrázka 

15. Ak chceme vrátiť alebo vymeniť výrobok, ktorý nemá žiadnu vadu a bol kúpený v kamennej predajni, predávajúci  

     A. je povinný tak učiniť    B. nie je povinný to urobiť        písmená A, B sú v tvaroch, alebo vo forme obrázka 

16. Ak chceme vrátiť výrobok (napr. autíčko na diaľkové ovládanie) zakúpený na internete, predávajúci 

 A. je povinný do 14 dní nám vrátiť peniaze   

B. nie je povinný to urobiť                                                     písmená A, B sú v tvaroch, alebo vo forme obrázka 

  

VADY LEHOTY 

ŠTART 
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Potom upravíme prezentáciu, aby bola riadená, tzn. prechody medzi snímkami budeme spúšťať  klikaním 

na objekty: 

 

a) na snímku 2 vložíme 4 obrázky, zarovnáme ich pred jednotlivé položky obsahu, nastavíme im 

prepojenie na snímky  3, 4, 5, 11,   Vložiť/Akcia/Prepojiť na/Snímka... 

b) na snímke 5 nastavíme prepojenie tvarov s názvami: VADY- snímka 6, LEHOTY- snímka 7, 

c) na snímke 6 vložíme priamo k textom v odrážkach prepojenia na snímky  8, 9, 10, 

Vložiť/Prepojenie/Miesto v tomto dokumente/Nadpisy snímok...8, (resp. 9, 10) 

d) na snímky 8, 9, 10 vložíme šípku vľavo, ktorá bude prepínať na snímku č. 6 so zoznamom vád, 

e) na snímku 3 vložíme obrázok domčeka, s prepojením na snímku s obsahom (č.2), 

f) skopírujeme tento obrázok domčeka (už aj s prepojením) na snímky: 4, 5, 6, 7, 11, 16, 

g) na snímke 11 tlačidlo Štart prepojíme na snímku s prvou otázkou kvízu: 14, 

h) na snímku 14 vložíme obrázok šípky vpravo, s prepojením na nasledujúcu snímku, a obrázok šípky 

vľavo s prepojením na snímku 11, na možnosti A, B vložíme prepojenie na snímku Nesprávne (13), 

na C snímku 12, 

i) na snímku 15 vložíme obrázok šípky vpravo, s prepojením na nasledujúcu snímku, a obrázok šípky 

vľavo s prepojením na predchádzajúcu snímku, na možnosť A  vložíme prepojenie na snímku 

Nesprávne (13), na B snímku 12 (Správne), 

j)  na snímku 16 vložíme obrázok šípky vľavo s prepojením na predchádzajúcu snímku, na možnosť A  

vložíme prepojenie na snímku Správne (12), na B snímku 13 (Nesprávne), 

k) na snímky 12 (správne), 13(nesprávne) obrázok so smajlíkom nastavíme prepojenie na návrat zo 

snímky z ktorej sa prišlo ... Vložiť/Akcia/ Prepojiť na/Posledná zobrazená 

l) na záver vypneme prepínanie snímok na kliknutie (naraz na všetkých – označiť si ich+Ctrl, okrem 

prvej)...  Prechody/Ďalšia snímka/Po kliknutí myšou, 

m) vyskúšame funkčnosť prepojení v celej prezentácii, opravíme prípadné chyby. 

 

Samostatná práca: vymyslite a doplňte ďalšie 3 otázky do minikvízu s ponúkanými možnosťami a dobrými 

prepojeniami.  

 

 

 


