
Ako si zapíšem svoju dostupnosť? 
 
Na zapísanie dostupnosti existuje v našom informačnom systéme https://moje.freedu.sk funkcia s názvom „Moja dostupnosť“. Nájdeš ju vo svojom konte, 
vľavo, v šedom štvorčeku Freedu kurzy.  
Vďaka tejto funkcii budeme vedieť, v ktoré termíny u nás môžeš učiť a tým pádom ti rýchlejšie ponúkneme nové kurzy. 
 
Poprosíme ťa preto o zaznačenie dostupnosti v tvojom konte a posielam ti jednoduchý postup, ako to urobíš: 
 
Krok č. 1.: 
Prihlás sa do svojho Freedu konta a klikni na Moja dostupnosť. Potom klikni na poslednú možnosť v hornej lište – Nastavenia. Následne vyplň všetky tri 
kategórie. V prvej kategórii označ predmet/y, ktoré u nás učíš. V druhej kategórii vyber pobočky, na ktorých chceš učiť, prípadne suplovať a tiež, na ktorých 
nechceš učiť. V tretej kategórii vyznač, ktorý spôsob komunikácie so mnou ti vyhovuje najviac. Keď budeš mať všetko vyplnené klikni vľavo dole na tlačítko 
Save. 

 

https://moje.freedu.sk/


Krok č. 2.: 
Klikni na Moja dostupnosť. Zobrazia sa ti konkrétne dni v týždni. Dni, ktoré nemôžeš učiť, nezaznačuješ. Zaznačíš len dni, v ktoré môžeš učiť. Ak môžeš učiť 
napr. v pondelky od 13:00 do 19:00, klikni v pondelkovom stĺpci na obdĺžnik v riadku, v ktorom je daná hodina, vyskočí ti malá tabuľka a následne zvoľ 
vytvoriť udalosť. V obdĺžniku sa ti v strede dolu zobrazia dve malé čiarky a týmito dvoma čiarkami potiahni dolu až po čas, dokedy môžeš v daný deň učiť. Ak 
už vo Freedu učíš kurzy, do dostupnosti zahrň aj tieto termíny kurzov. Hotovo, tvoje časové možnosti pre daný deň sú uložené.  

 
 
 
 
 



 
Krok č. 3.: 
Ďalej klikni na kolonku v modrej lište, kde je uvedený dátum (klikni na ten dátum, ktorý sme označili v červenom štvorčeku). Tam si zvoľ konkrétny termín, 
dokedy bude tvoja dostupnosť platná a následne potvrď tým, že klikneš na vedľajšiu kolonku s názvom Skopírovať z tohto týždňa po dátum. Tvoja 
dostupnosť je hotová! 
 

 
 
 
Je veľmi dôležité, aby si si túto dostupnosť vyplnila a následne vždy aktualizovala, ak sa ti v tvojich termínoch niečo zmení (napr. rozvrh v škole). Ušetríme 

si tým navzájom veľa času.       
 
V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktuj mailom, telefonicky alebo osobne na pobočke. Freedu tím 


