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Možnosť pripojenia pracovného počítača, notebooku na pracovisku  

pomocou sieťového kábla 
 

Pre pripojenie PC/notebooku pomocou sieťového kábla je potrebné zistiť fyzickú adresu  

(tzv. MAC adresu) sieťovej karty. Nové notebooky často nemajú klasický port pre pripojenie 

sieťového kábla, v takom prípade je pre pripojenie potrebný adaptér USB-RJ45, resp. USB-C-RJ45 

(je potrebné zakúpiť). 

   
Pre zistenie fyzickej adresy použite nasledovnú postupnosť príkazov: 

1. V ľavom dolnom rohu  obrazovky napísať do vyhľadávacieho riadku príkaz cmd a potvrdiť jeho 

spustenie klávesom Enter. 

 

 

 
 

2. V zobrazenom okne príkazového riadku napísať príkaz ipconfig  /all. Vo výpise je potrebné nájsť 

sieťovú kartu (Ethernet adapter/Fyzické pripojenie Ethernet) a zistiť údaj Physical 

Address/Fyzická adresa. 

 
 

3. Zistenú fyzickú adresu sieťovej karty/USB adaptéra zašlite na email adresu: 

 Pracoviská FEM v S-pavilóne:  eva.olahova@uniag.sk klapka: 4482 

 Pracoviská FEM v E-pavilóne:  karol.kania@uniag.sk klapka: 4173 
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4. Po registrácii notebooku/USB adaptéra je sieť plne funkčná. Pre pripojenie použite sieťovú 

zásuvku, kde mate momentálne pripojený pracovný PC (NIE VŠETKY sieťové zásuvky v kancelárii 

sú aktívne). Pri používaní káblového pripojenia na notebooku odporúčame vypnutie siete WiFi. 

5. Ak nemáte sieťový kábel pre pripojenie, napíšte na mail eva.olahova@uniag.sk. Pracovisko CIT 

má k dispozícii sieťové káble v maximálnej dĺžke 3 metre, dlhšie káble je potrebne zakúpiť Vašim 

pracoviskom. 

6. V prípade, že po registrácii notebooku pripojenie do siete nie je funkčné, kontaktuje príslušného 

pracovníka mailom/telefonicky. 

 

Ďalšou možnosťou zistenia fyzickej adresy sieťovej karty (nie adaptéra USB-RJ45) je priamo 

z pracovnej plochy notebooku cez ponuku Nastavenia:  

1. V ľavom dolnom rohu vybrať ponuku Nastavenia 

  
2. V zobrazenom okne Nastavenia Windowsu vybrať ponuku Sieť a internet  Ethernet  

Ethernet Nepripojené 

 
 

 
 

 
 

3. Po rozkliknutí voľby Ethernet Nepripojené sú požadované údaje o fyzickej adrese zobrazené 

v časti Vlastnosti. Tieto údaje zašlite príslušnému IT pracovníkovi. 

 
 

 

Pre interné potreby FEM spracovala Ing. Eva Oláhová, PhD., CIT FEM SPU v Nitre, september 2020 
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