Prihlasovanie sa na portál MEFANET – Bratislava
Prihlasovať sa na portál MEFANET – Bratislava, budete potrebovať:
1. ak budete chcieť vložiť nejaký článok,
2. ak si budete chcieť pozrieť alebo stiahnuť nejaký súbor, ktorý má
prístupové práva pre Univerzitu Komenského alebo Lekársku fakultu UK.
Postup pre prihlasovanie sa na portál:

1.

Na stránke http://portal.fmed.uniba.sk kliknite na Prihlásiť sa.

2.

Pred prvým prihlásením sa musíte registrovať

Ako registrovaný používateľ môžete:
•
•
•

sťahovať súbory s prístupom pre registrovaných používateľov
posielať články
prispôsobovať si svoj profil

Ako registrovaný používateľ a overená osoba z LFUK môžete naviac:
•
•

3.

sťahovať súbory s obmedzeným prístupom ak ste študentom/zamestnancom fakulty
prihlasovať sa do niektorých on-line zdrojov LFUK (s autentifikáciou napojenou na Portál)
pri použití rovnakého používateľského mena a hesla

Pre zistenie prístupového mena a kódu kliknite na odkaz s názvom
•

Návod k zisteniu prístupového mena a kódu
(https://int-app1.rec.uniba.sk/CDO2Web/public/findPK)

Pre overenie príslušnosti k LFUK je nutné:
•
•

ako učiteľ/zamestnanec vyplniť údaje v oblasti voliteľné a všetky údaje o používateľovi (pri
autentifikácii napojenou na Portál) - meno, priezvisko, ústav/klinika, telefón
ako študent zadať všetky údaje v oblasti voliteľné (pri autentifikácii napojenou na univerzitný
Jednotný Autentifikačný Systém) - prístupové meno a kód
Vami zadané údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám!

4.

Po získaní Prístupového mena a kódu z centrálnej databázy osôb (CDO) UK vyplníte:
• Používateľské meno = váš email: (zamestnanci fakulty meno.priezvisko@fmed.uniba.sk)
• Heslo:
• Heslo opäť:
• Prístupové meno: (získané meno z CDO)
• Prístupový kód: (získaný kód z CDO)

5.

Po vyplnení všetkých údajov, kliknite na tlačidlo Odoslať.

6.

Následne dostanete do Vašej emailovej schránky (zadanej ako Používateľské meno) mail
s odkazom na aktiváciu. Po kliknutí na aktivačný odkaz, Vám portál MEFANET pošle
mail s potvrdenou aktiváciou a s Vašimi oprávneniami.

7.

Následne sa môžete prihlásiť na portál – http://portal.fmed.uniba.sk

Pri ďalších návštevách
portálu budete vypĺňať
už iba Používateľské
meno (e-mail) a Heslo.
Overovať cez CDO sa
už nemusíte.

8.

Po prvom prihlásení je možné doplniť si informácie v PROFILE POUŽÍVATEĽA.

Prípadné otázky posielajte na adresu: mefanet@fmed.uniba.sk

