
Je nevyhnutné, aby ste dané školenie absolvovali pred vstupom na 
pracovisko. Školenie je dostupné online 24 hodín 7 dní v týždni, pričom 
ho musíte absolvovať pred svojím príchodom.

Máte otázky? Potrebujete pomoc?
Zašlite e-mail na adresu support@muniolms.com alebo zavolajte na 
telefónne číslo +47 33 35 14 20.

Chcete vedieť, ako chránime a používame vaše údaje?
Prečítajte si informácie o ochrane údajov tu alebo pošlite e-mail na 
adresu privacy@munio.no.

Vitajte v službe 
Munio Access

SK Slovenčina
Slovak



Pred začatím 
školenia

Dôležité: Číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa môžu patriť iba k 
jednému používateľskému účtu. Nemôžete používať rovnakú e-mailovú 
adresu alebo číslo mobilného telefónu ako niekto iný.

Svoj mobilný telefón. Potrebujete ho na overenie 
svojho účtu Munio.

Vlastnú e-mailovú adresu (súkromný alebo pracovný 
e-mail). Vďaka tomu získate prístup k svojmu účtu, 
certifikátom a budete dostávať pripomenutia kurzov. 
Ak nemáte e-mailovú adresu, môžete si ju vytvoriť tu.

Počítač, tablet alebo smartfón.

Uistite sa, že máte



Kliknite na odkaz 
https://munioaccess.com

Musíte sa prihlásiť 
ALEBO si vytvoriť 
účet



Prihláste sa

1. Vyberte si jazyk

2. Zadajte prihlasovacie 
údaje (e-mailovú adresu 
alebo telefónne číslo)

3. Kliknite na tlačidlo ĎALEJ

4. Zadajte heslo

5. Kliknite na tlačidlo 
PRIHLÁSIŤ



Vytvorte si účet

1. Vyplňte meno, e-mailovú 
adresu a vytvorte si 
bezpečné heslo

2. Vyberte si krajinu, v ktorej je 
váš zamestnávateľ 
zaregistrovaný

3. Vyberte si svojho 
zamestnávateľa (Napíšte 
prvé tri písmená, aby ste 
spustili vyhľadávanie)

4. Potvrďte svoj účet



Teraz máte vytvorený 
používateľský účet, do 
ktorého sa musíte prihlásiť 
vždy, keď si potrebujete 
obnoviť kurz alebo 
absolvovať nový.



Vyberte

• Munio Access v ponuke 
pod svojím menom

• Pracovisko, ktoré 
zamýšľate navštíviť

• Správnu zónu



Absolvujte všetky 
požadované kurzy

Predtým, ako budete môcť 
vstúpiť na pracovisko,  
musíte dokončiť všetky kurzy 
v zozname. 

Upozornenie! Môže ísť o 
viac než len jeden kurz alebo 
jednu požiadavku.



Overte svoje číslo 
mobilného telefónu

Keď prvýkrát spustíte jeden z kurzov, požiadame vás o overenie vášho 
čísla mobilného telefónu. Prostredníctvom správy SMS dostanete kód. 

Dôležité: Číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa môžu patriť iba k 
jednému používateľskému účtu. Nemôžete používať rovnakú e-mailovú 
adresu alebo číslo mobilného telefónu ako niekto iný. 

Máte nové číslo? Alebo je vo vašom profile zaregistrované nesprávne 
číslo? Prihláste sa a zmeňte číslo v používateľskom profile.



Absolvované kurzy 
a zóny

Po absolvovaní kurzu uvidíte pri obrázku kurzu znak zaškrtnutia.

Keď získate povolenie pre danú zónu, vedľa názvu zóny uvidíte zelený 
znak zaškrtnutia.



Počet jazykov dostupných v prípade iných požiadaviek, ako sú miestne 
informácie, sa môže v prípade jednotlivých pracovísk líšiť.

Služba Munio 
Access je dostupná 
v 6 jazykoch



Máte otázky? 
Potrebujete pomoc?

E-mailová adresa: support@muniolms.com
Tel. č.: + 47 33 35 14 20


