
MANUÁL   E-LEARNINGOVÉ VZDELÁVANIE 
 

Vážení kolegovia, naša nemocnica spúšťa opakované elektronické (online) vzdelávanie  
na portáli MEDIUSU. 

www.e-medius.sk 
 
VSTUP DO KLIENTSKEJ ZÓNY 

do klientskej zóny nemocnice sa dostanete: 

 

- zadaním URL adresy http://skalica.e-medius.sk/do internetového prehliadača 

 

 

 

- alebo cez doménu Mediusu https://www.e-medius.sk/sk/hlavna-stranka/, 

otvorením klientskej zóny, vstupom do FN AGEL Skalica. 

 
Podmienkou prístupu ku e-learningovým kurzom nemocnice na platforme Mediusu je 

poskytnutie vašej e-mailovej adresy vášmu zamestnávateľovi a prihlásenie, resp. 

registrácia nového užívateľa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-medius.sk/
https://www.e-medius.sk/sk/hlavna-stranka/


NOVÝ UŽÍVATEĽ – REGISTRÁCIA, POSTUP 
 
Každý nový užívateľ sa musí najprv zaregistrovať.  
Vaša registrácia predstavuje vyplnenie údajov v zmysle registračného formulára (náhľad):  
 

 
Povinné sú pre Vás len údaje v tmavomodrých rámikoch. 
 
Email je povinnou položkou a ide o mailovú adresu, ktorú ste poskytli zamestnávateľovi 
pre účely e-learningového vzdelávania.  
Súkromný e-mail a telefónne číslo sú nepovinné údaje, myslí sa tým Váš súkromný mail, 
resp. iný ako ste poskytli zamestnávateľovi pre tento účel. 
 
ZADANIE PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV 
Pri registrácii zadávate aj údaje potrebné k prihláseniu (LOGIN, HESLO). Tieto budete 
zadávať do systému pri každom ďalšom vstupe do zóny. 
Tieto údaje si musíte poznačiť, aby ste sa vedeli do klientskej zóny opakovane prihlasovať. 
 



PRIHLÁSENIE, POSTUP pre registrovaného užívateľa 
 

Pre registrovaného užívateľa je login a heslo podmienkou ku každému prístupu ku kurzom. 
Ak ste zvládli registráciu a následné prihlásenie do klientskej zóny FN AGEL Skalica, môžete 
sa začať vzdelávať: 
 

VÝBER KURZU (KURZY SKALICA) 
  

 
Ponuka kurzov sa Vám zobrazí kliknutím na KURZY SKALICA. 
Vyberiete si kurz (systém Vám umožní vstup len do kurzu, ktorý je pre Vašu profesiu)  
 

 
 
 



VSTÚPIŤ DO KURZU: dostanete sa do vybraného kurzu 

 
Po vstúpení do kurzu máte viac možností – študovať, testovať sa alebo získať certifikát. 

 
 

1. ŠTUDIJNÁ ČASŤ: začnete študovať, čo značí, že si prejdete študijný materiál 
(prezentácia alebo súvislý text, video zatiaľ nie je súčasťou našich kurzov), 
zo študijného materiálu sú vytvorené testové otázky. 
 

2. TEST: Otestujte sa – na vyplnenie testu máte 30 minút. Na úspešné zvládnutie je 
minimálne 80% správne zodpovedaných otázok (max. 3 nesprávne odpovede), 
POZOR – otestovať sa musíte do 30 dní od vstúpenia do kurzu. 
 

3. CERTIFIKÁT: Po úspešnom ukončení testu získavate certifikát, ktorý Vám bude 
automaticky zaslaný na Váš e-mail (certifikát sa zároveň generuje aj pre kontaktnú 
osobu z našej nemocnice), Platnosť certifikátu je 2 roky od jeho vydania. 

 
Kontaktná osoba pre technické záležitosti a administráciu portálu:  
Ing. Miriama Tomková 
e-mail: skalica@medius.sk, elearning@medius.sk 
telefón: 0948 342 800 
 
 
 

mailto:skalica@medius.sk

