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AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 
POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: PRIHLÁSENIE NA HODNOTENIE PREDMETU 

(prihlásenie/odhlásenie na skúšku v študentskom zobrazení AIS (v Portáli študenta)) 
 

1) Spustite internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte http://moja.uniba.sk a následne 
kliknite na hypertextový odkaz AIS.  Kliknite na tlačítko „Prihlásiť“. 
Do systému AIS sa prihlasujete pod svojím univerzitným prihlasovacím menom a heslom. 
V prípade, ak nedisponujete svojím prihlasovacím menom a heslom, kontaktujte správcu hesiel 
Vašej fakulty (https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-
spravcovia-hesiel/), resp. obrátiť sa na CePIT (tel. 02 / 9010 4444). 
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2)  Po úspešnom prihlásení sa otvorí hlavné okno aplikácie AIS. 
Portál Študenta poskytuje zjednodušený prístup k študijným údajom cez vybrané panely. 
V centrálnej časti okna sú priamo dostupné údaje o aktuálnom štúdiu študenta (rozvrh hodín, 
zápisné listy, záverečné práce, ...) spolu s možnosťami na jeho riadenie. 
V ľavej časti okna je možné kliknutím spustiť samotné aplikácie AIS (napr. Prehľad štúdií - 
VSES017), ako ich poznáme z univerzálneho rozhrania AIS. 
 
Obrázok nižšie znázorňuje Študentské zobrazenie AIS (Portál študenta). 

 
 
3)  Prihlásenie na skúšku môžete vykonať kliknutím pomocou ľavého tlačidla myši na príslušný 
zápisný list. Zo zobrazeného lokálneho menu vyberte príkaz „Termíny hodnotenia“. 
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4)  Otvorí sa aplikácia VSES017. V spodnej časti okna je uvedený zoznam zápisných listov za všetky 
akademické roky, počas ktorých ste boli evidovaný ako študent. Pre prihlásenie na hodnotenie k 
predmetu (skúšku) kliknite na konkrétny zápisný list (pre príslušný akademický rok) a následne 
kliknite na malú šípku vedľa ikonky bežca (to isté dosiahnete aj kliknutím pomocou pravého 
tlačidla myši na príslušný zápisný list). Zo zoznamu zobrazeného lokálneho menu vyberte príkaz  
Termíny hodnotenia. 
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5)  Otvorí sa aplikácia VSES007 – Termíny hodnotenia. Táto aplikácia umožňuje prihlásenie na 

hodnotenie k predmetu. Označením predmetu a potvrdením výberu ikonou  Zobraziť termíny 
pre zvolený predmet (umiestnenou vpravo v strede) sa Vám objaví informačné okno o tom, koľko 
termínov je vytvorených pre daný predmet, poprípade informácia o tom, že na predmet nie je 
vytvorený žiadny termín skúšky. V časti „Termíny hodnotenia“ sa zobrazí zoznam termínov 
hodnotenia, na ktoré je používateľ už prihlásený.  
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 6)  Ak ešte nie ste prihlásený, urobte tak pomocou ikony  „Prihlásiť sa na termín“ (vľavo). V 
novootvorenom okne Výber termínu hodnotenia  je možné zobraziť  všetky zaevidované termíny 
hodnotenia alebo zúžiť zobrazený zoznam výberom  hodnotiaceho. Zaškrtnutím checkboxu „Len 
aktuálne termíny hodnotenia“ sa zobrazia  len aktuálne termíny (tie, na ktoré ešte nie ste 
prihlásený). Po potvrdení výberu sa zobrazia vyfiltrované termíny  hodnotenia. Požadovaný termín 

je potrebné označiť a potvrdiť modrou ikonou  Potvrdenie (vľavo hore). Ak výber nechcete 

potvrdiť, kliknite na sivú ikonku   Návrat. 
 

 
 
Následne sa dialógové okno zatvorí a zvolený termín sa zobrazí v aplikácii VSES007.  
 
Poznámka: Pri označení termínu je možné zobraziť zoznam prihlásených na termín (ikona bežca).  
Poznámka:  Pre odhlásenie sa z termínu hodnotenia je potrebné termín označiť a kliknúť na ikonu 

 „Odhlásiť sa z termínu“ (vľavo). 
 
7)  Ak ste ukončili prácu so systémom AIS, po zatvorení aplikačných okien systému z prostredia.  
VŽDY odchádzate ODHLÁSENÍM SA.  
V hlavnom okne Portálu študenta vyberte voľbu „Odhlásiť“ v menu vpravo hore. 
 

 

Centrum telefonickej podpory informačných technológií na UK (CePIT) môžete kontaktovať na tel. 

čísle 02 / 9010 4444 v čase od 8:00 do 20:00, cez víkendy a počas sviatkov od 9:00 do 12:00. 
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