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VZDIALENÝ PRÍSTUP 
 
Vzdialený prístup k informačným zdrojom UK (z domácich počítačov, detašovaných pracovísk...) je 

služba určená výhradne pre akademickú obec Univerzity Komenského v Bratislave. 

Vzdialený prístup je kontrolovaný na meno a heslo. 

 

K aktivácii vzdialeného prístupu k externým informačným zdrojom je potrebné: 

 

1. ZÍSKAŤ OSOBNÉ PRIHLASOVACIE MENO A HESLO 

 
Tieto údaje tzv. prístupový kód do Integrovaného informačného a komunikačného systému 
Univerzity Komenského (IIKS UK), získate po zadaní údajov z preukazu zamestnanca, resp. 
študenta UK do formulára na stránke https://cdo.uniba.sk/public/findPK – systém na počkanie 
vygeneruje príslušné prihlasovacie údaje. 

V prípade ťažkostí so získaním prihlasovacích údajov kontaktujte Centrum podpory informačných 
technológií (CePIT) na telefónnom čísle: +421 02 592 44 944. 

2. NASTAVIŤ SI V RÁMCI WEBOVÉHO PREHLIADAČA (WEB BROWSER) TZV. 

PROXY SERVER  

 
 Po nastavení proxy bude webový prehliadač vždy pri spustení vyžadovať autentifikáciu 

prostredníctvom mena a hesla. Po správnom uvedení prihlasovacích údajov získaných v kroku 1 
by mali byť bez problémov prístupné jednotlivé www stránky, vrátane externých informačných 
zdrojov UK. 

ODPORÚČA SA mať k dispozícii na počítači dva rôzne webové prehliadače (alebo profily v rámci 
jedného prehliadača), na jednom z nich nastaviť proxy server a tento prehliadač používať pre 
prácu s externými informačnými zdrojmi UK. Druhý prehliadač - bez proxy - používať na bežné 
surfovanie po internete, nebude potrebné sa prihlasovať. 

Podrobný návod nastavenia proxy pre prehliadač – Google Chrome, Mozilla Firefox a Internet 

Explorer – nájdete na webovej (internetovej) stránke knižnice Fakulty telesnej výchovy a 

športu UK v Bratislave. 

  Google Chrome  Mozilla Firefox (Odporúčané) Internet Explorer 

   

 V prípade problémov pri zriaďovaní vzdialeného prístupu napíšte na: 

 kniznica_mail@fsport.uniba.sk 

 alebo 

 kniznica@vili.uniba.sk  

https://cdo.uniba.sk/public/findPK
mailto:kniznica_mail@fsport.uniba.sk
mailto:kniznica@vili.uniba.sk
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PODMIENKY PRÍSTUPU K EIZ 

Prístup k viacerým vyššie uvedeným informačným zdrojom je zabezpečovaný v rámci projektu 
NISPEZ (licenčné podmienky). 
 
EIZ   sprístupňované   v rámci   projektu   NISPEZ   sú financované  Európskym   fondom  
regionálneho   rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne 
pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.  
 
UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. 

Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich 

pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo 

všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných 

programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia 

povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v 

elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie 

licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu. 

 

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/Vseobecne_zmluvne_podmienky_NISPEZ-1.pdf

