Postup pri posielaní článkov na portál
MEFANET – Bratislava
1. Na stránke http://portal.fmed.uniba.sk

kliknite na Prihlásiť sa. Ak ste už

zaregistrovaným užívateľom, vyplníte Vaše Používateľské meno (e-mail)

a Heslo. Ak ešte nie ste registrovaným užívateľom postupujte podľa návodu ako
sa prihlasovať na portál LFUK Bratislava, ktorý je dostupný na úvodnej stránke
portálu http://portal.fmed.uniba.sk alebo v sekcii Na stiahnutie.

2. Po prihlásení sa na portál kliknite na voľbu Poslať článok.

Na nasledujúcich troch stranách máte možnosť vypĺňať
informácie o Vašom dokumente (Názov, Anotácia, Prvý
autor, ..., Zatriediť dokument, ..., a pripojiť Prílohy, Odkazy,
atď.)

3. Na prvej stránke (krok č. 1) vyplňujete nasledujúce polia:

(* - povinné polia)

•

Názov:* (Názov by nemal byť triviálny, s určitou výpovednou hodnotou, NIE VEĽKÝMI PÍSMENAMI)

•

Jazyková verzia článku: (Jazyk článku a jeho príloh. Podľa tejto voľby sa článok objaví v
slovenskej alebo anglickej verzii portálu.)

•

Anotácia:* (Krátky popis článku. Anotácia by mala v niekoľkých vetách vystihovať obsah článku, resp.
priloženého výučbového materiálu. Formátovanie, prosím, používať iba vo výnimočných prípadoch.)

•

Prvý autor:* (Prvý autor. Portál umožňuje vypisovať všetky články autora.)

•

Ďalší

autori:

(Ostatní

autori,

ktorí

sa

podieľali

na

vzniku

výučbového

materiálu.

Zadajte, prosím, úplné znenie titulu, napr. prof. MUDr. Ján Novák, PhD.)

•

Participujúce

pracovisko:

(Vyberte

všetky

participujúce

pracoviská

Lekárskej

fakulty.

Portál umožňuje vypisovať všetky články týchto pracovísk. Pokiaľ pracovisko v zozname nenájdete, prosím
uveďte túto skutočnosť do Poznámky a pripojte plný názov a adresu pracoviska, v slovenskom a anglickom
jazyku.)

•

Text: (Vložte text článku a naformátujte podľa potreby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné vkladať
obrázky. Prosím vložte len titulok obrázku a samotný obrázok priložte až v kroku č. 3.)

Po vyplnení všetkých
povinných polí
kliknite na ĎALŠÍ

4. Na druhej stránke (krok č. 2) vyplňujete nasledujúce polia:
•

Lekárske disciplíny: (Vyberte všetky lekárske odbory, ktorých sa týka výučbový materiál.
Portál umožňuje vypisovať všetky články zaradené v danom odbore.)

•

Predmety/kurzy:

(Vyberte

predmety/kurzy,

ktorých

sa

týka

výučbový

materiál.

Portál umožňuje vypisovať všetky články zaradené k danému predmetu/kurzu.)

•

Asociované články: (Vyberte z existujúcich článkov na Portáli články s podobnou problematikou.)

•

Typ edukačného materiálu/Sekcia portálu: (Určuje, v ktorej sekcii Portálu sa článok
objaví.)

Po vyplnení
kliknite na ĎALŠÍ

5. Na záverečnej stránke (krok č. 3) vyplňujete nasledujúce polia:
•

Prílohy/typ/môže sťahovať: (6 úrovní dostupnosti príloh: a) ktokoľvek b) registrovaný
užívateľ

c) užívateľ vzdelávacej siete MEFANET d) užívateľ na príslušnej univerzite e) užívateľ

na príslušnej fakulte

f) na vyžiadanie od autora.

V prípade príloh väčšej veľkosti, prosím počkajte

až sa nahrajú na server.)

•

Odkazy: (Odkaz na výučbový materiál (napr. www stránky).

•

Anotačný obrázok: (Štvorcový obrázok zodpovedajúci obsahu článku. Zobrazuje sa pri výpise
anotácií. Obrázok bude zmenšený na rozmer 75 x 75 pixelov, vyberte preto, prosím, obrázok s jedným
výrazným prvkom/objektom. Dbajte, prosím, na správny jas a kontrast pri zachovaní určitej decentnej
farebnosti. Mal by používateľa zaujať.)

•

Kľúčové slová podľa MESH: (Kľúčové slová zo slovníka MESH.)

•

Kľúčové slová: (Kľúčové slová opisujúce predmet článku. Slúžia predovšetkým na vyhľadávanie na
Portáli.)

•

Poznámky: (Pokiaľ si prajete čokoľvek spresniť alebo doplniť, napíšte to sem. Ak posielate kópiu už
existujúceho článku, špecifikujte prosím v poznámkach, ktoré PRÍLOHY a ODKAZY si prajete zachovať a
ktoré nahradiť.)

Po zadaní všetkých údajov o výučbovom materiály kliknite na poslednej stránke na voľbu
„Poslať článok” na ULOŽIŤ A ODOSLAŤ. Materiály budú, po redakčnej kontrole,
sprístupnené ostatným užívateľom.

Po vyplnení kliknite na
ULOŽIŤ A ODOSLAŤ

