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Vzhľadom k situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 a za účelom zníženia rizika 

šírenia tejto nákazy bude časť úloh laboratórnych cvičení predmetu Analytická chémia 2 

prebiehať online (cez aplikáciu MS Teams) za využitia vzdialeného prístupu na počítače 

umiestnené v laboratóriách KFANF. Ide o úlohy, pri ktorých sa využívajú simulačné softwary 

(modré podľa „kolotoča“), konkrétne: 

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) 

Plynová chromatografia (GC) 

 Zo skupiny študentov, ktorí spolu cvičia danú metódu si vyberú jedného, ktorý bude 

ovládať simulačný software cez vzdialený prístup (prípadne tohto študenta určí vyučujúci). 

Tento študent bude súčasne cez MS Teams zdieľať svoju plochu (Desktop), na ktorej bude vidno 

simulačný software zvyšku skupiny (viď návody nižšie). 

1 Návod k vzdialenému prístupu na počítače KFANF 

Vzdialený prístup je sprostredkovaný prostredníctvom aplikácie resp. rozhrania „Chrome 

Remote Desktop“. 

1.1 Postup pre prehliadač Google Chrome 

Prejdite na web stránku https://remotedesktop.google.com/ príp. zadajte do vyhľadávača 

„chrome remote desktop“ a kliknite na prvý odkaz. Na danej web stránke kliknite „REMOTE 

ACCESS“ / „VZDIALENÝ PRÍSTUP“: 

 

 

https://remotedesktop.google.com/


a. V prípade, že nie ste prihlásení do google účtu alebo ste danú aplikáciu nepoužívali tak 

vás následne stránka vyzve aby ste sa prihlásili: 

Prihlasovacie meno:  kfanf.achii.lab 

Heslo:    hesloheslo2 

b. V prípade, že už ste prihlásený a uvidíte podobnú obrazovku (bez tých vzdialených 

zariadení): 

 

Tak treba kliknúť v pravo hore na účet: 

 

 

 

 



Pridať ďalší účet: 

 

A prihlásiť sa: 

Prihlasovacie meno:  kfanf.achii.lab 

Heslo:    hesloheslo2 

(pokračovanie pre a. aj b.) 

Následne uvidíte na výber z 3 vzdialených zariadení (v prípade, že sú zariadenia online tak 

svietia na zeleno): 

 

Kliknete na to zariadenie, ktorú úlohu cvičíte – stránka si následne vypýta PIN kód k danému 

zariadeniu: 

PIN kód pre všetky 3 zariadenia:  123456 



Po zadaní PIN kódu uvidíte plochu (Desktop) počítača v laboratóriu KFANF. Pokračujete podľa 

pokynov vyučujúceho. 

V prípade straty spojenia so vzdialeným PC stáčí opätovne kliknúť na dané zariadenie 

a opätovne sa pripojiť. 

POZOR! – rozhranie umožnuje pre každé zariadenie súčasné pripojenie iba jedného 

úživateľa (PC) a preto sa pripájajte iba na to zariadenie, ktorú úlohu práve cvičíte. Po 

prihlasení nového užívateľa stránka pôvodného uživeteľa vyhodí. 

1.2 Postup pre iné prehliadače (Edge, Mozilla, atď.) 

Ukážka na Edge. Prejdite na web stránku https://remotedesktop.google.com/ príp. zadajte do 

vyhľadávača „chrome remote desktop“ a kliknite na prvý odkaz. Na danej web stránke kliknite 

„REMOTE ACCESS“ / „VZDIALENÝ PRÍSTUP“: 

 

Na ďalšej stránke kliknite „continue anyway“: 

 

Stránka vás následne vyzve na prihlásenie, prípadne ponúkne na výber z existujúcich účtov – 

v tom prípade kliknite na „použiť iný účet“. Prihláste sa: 

https://remotedesktop.google.com/


Prihlasovacie meno:  kfanf.achii.lab 

Heslo:    hesloheslo2 

Prehliadač vám ponúkne možnosť nainštalovať rozšírenie „Chrome remote desktop“ – nie je 

potrebné inštalovať. 

Následne uvidíte na výber z 3 vzdialených zariadení (v prípade, že sú zariadenia online tak 

svietia na zeleno): 

 

Kliknete na to zariadenie, ktorú úlohu cvičíte – stránka si následne vypýta PIN kód k danému 

zariadeniu: 

PIN kód pre všetky 3 zariadenia:  123456 

Po zadaní PIN kódu uvidíte plochu (Desktop) počítača v laboratóriu KFANF. Pokračujete podľa 

pokynov vyučujúceho. 

V prípade straty spojenia so vzdialeným PC stáčí opätovne kliknúť na dané zariadenie 

a opätovne sa pripojiť. 

POZOR! – rozhranie umožnuje pre každé zariadenie súčasné pripojenie iba jedného 

úživateľa (PC) a preto sa pripájajte iba na to zariadenie, ktorú úlohu práve cvičíte. Po 

prihlasení nového užívateľa stránka pôvodného uživeteľa vyhodí. 



2 Návod k zdieľaniu obrazovky cez MS Teams 

V každom MS Team pre dané laboratórne cvičenie budú vytvorené kanály pre každú úlohu, 

ktorá prebieha online: 

 

V čase cvičenia, učiteľ vytvorí „meeting“ pre daný kanál resp. úlohu kam pozve všetkých 

študentov, ktorí danú úlohu cvičia. Prosím pripájať sa iba do meetingov pre vašu úlohu v danom 

týždni, nech v tom nevzniká chaos. 

Študent, ktorý bol určený na ovládanie vzdialeného prístupu, dá následne v danom meetingu 

zdieľať svoju plochu (kde bude mať spustený simulačný software cez vzdialený prístup - chrome 

remote desktop), tak aby aj zbytok skupiny mohol vidieť výsledky produkované simulačným 

softwarom: 

 

 


