
Pokyny na spustenie kurzu 
 
Tieto pokyny vysvetľujú ako si stiahnuť a spustiť eLearningové kurzy Európskej Komisie, DG TAXUD. 
Tento kurz je kompatibilný s operačnými systémami Windows a hlavnými systémami Learning Manažmentu. 

Vyberte si správnu verziu: 
Kurz je dostupný vo viacerých verziách za účelom kompatibility s rôznymi IT nástrojmi. Prosím vyberte si správnu 
verziu pre Vaše potreby: 
 
1. SCORM – ak vkladáte kurz do Learning Management System (LMS), použite túto verziu a pokyny Vášho 

administrátora pre LMS. Táto verzia sa odporúča pre veľké spoločnosti a administratívy. 
 

2. HTML – pre bežného používateľa odporúčame túto verziu. Na použitie priamo v počítači môžete kurz stiahnuť v 
ZIP formáte, rozbaliť (odzipovať) a spustiť lokálne v počítači alebo na zdieľanom disku (nie je nutná žiadna 
inštalácia).  Túto verziu tiež môžete umiestniť na Váš webserver (napr. Intranet). Postupujte nasledujúcim 
spôsobom: 

 Rozbaľte kurz do Vami vybratého priečinku – odporúčame použiť jeden priečinok pre všetky kurzy 
TAXUD – napr. priečinok C:\TAXUD, aby sa prípadné bezpečnostné zmeny potrebné na spustenie kurzov 
týkali len tohto priečinku.   

 Vo vybranom priečinku na spustenie kurzu otvorte player.html 
 

Vezmite prosím do úvahy, že Vaše lokálne konfigurácie a bezpečnostné nastavenia môžu spôsobiť problémy, 
ak spúšťate takýto kurz prvýkrát. Ide o jednoducho odstrániteľné problémy (bez asistencie administrátora) – 
návod na ich odstránenie nájdete nižšie. 
  

3. ISO (CD ROM) – na spustenie tejto verzie potrebujete kurz napáliť na CD ROM. 
4.  EXE – rozbaľte obsah zozipovaného súboru na pracovnej ploche, disku C, externom disku a pod. a spustite kurz. 

 Je nepravdepodobné, že sa táto verzia kurzu bude dať spustiť z harddisku verejného počítača z dôvodu 
bezpečnostných obmedzení. 

 Je to ‘back-up’ kópia v prípade, že Vám nebude vyhovovať žiadna iná verzia. 



Riešenie problémov pri použití HTML verzie, ak spúšťate kurz na lokálnom počítači (nie na webserveri alebo LMS): 
 
Keď sa Vám po spustení player.html síce objaví hlavná ponuka kurzu, ale kurz sa nespustí, ani Vám neumožní otvoriť 
jednotlivé kapitoly, veľmi pravdepodobne máte v rámci konfigurácie prehliadača nastavené obmedzenie spúšťania 
„aktívneho obsahu“, a to použitím  Adobe Flash Security Settings Panelu, alebo Microsoft ActiveScript settingu. 
Nasledujúce inštrukcie Vám pomôžu jednoducho vyriešiť problém.  
 

1. Adobe Flash: povoľte flash ‘safe’ prístup do priečinku vo Vašom počítači. Kliknite na odkaz 
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html  

Na tejto stránke nájdete settings manager widget, podobný ako na nasledujúcom obrázku. 

 
 
Kliknite edit locations (upraviť umiestnenia).  Potom kliknite Add Location (Pridať umiestnenie).   
Uvidíte nasledujúci alebo podobný text: 

 
 
Napíšte názov priečinku, v ktorom máte stiahnutý kurz – napr. 'C:\TAXUD', alebo použitím ‘Browse for 
folder…’ vyhľadajte daný priečinok vo Vašom počítači. 
Kliknite Confirm (potvrdiť). 
 
Vaše nastavenia boli uložené 

 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html


2. ActiveScript v Microsoft Internet Explorer: povoľte Internet Exploreru (IE), aby spúšťal skripty na Vašom 
počítači. 
Tento druhý krok nie je nevyhnutný, ale kurz bude prebiehať plynulejšie, ak ho urobíte (nebudú sa 
objavovať žlté varovné správy). 
Problémy s ActiveScript pri používaní prehliadačov Firefox, Opera, Chrome neboli zaznamenané. 

Poznámka: Vo veľkých organizáciách možno nebudete schopní vykonať tento krok bez administrátora.  
 
Nájdite v IE menu Internet Options (Možnosti Internetu), ktoré sa môže nachádzať v menu Nástroje. 
V menu Internet Options (Možnosti Internetu), vyberte Advanced (Spresnenie) a zrolujte nadol na 
sekciu Security (Zabezpečenie) – podobne ako na nasledujúcom obrázku: 
 

 
 
Zaškrtnite druhú možnosť 'Allow active content to run in files on My Computer*(Povoliť aktívny obsah 
v mojom PC). 
 
Kliknite OK a reštartujte prehliadač, aby sa zmeny uložili.  


