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AIS – Priebežné hodnotenie študentov 
 
 
PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU 

Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte 

http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový odkaz AIS. Do systému AIS sa prihlasujete pod 

svojím univerzitným prihlasovacím menom (loginom) a heslom.  

Poznámka: V prípade, ak nedisponujete svojím univerzitným loginom a heslom, kontaktujte 

správcu hesiel Vašej fakulty  

(https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-spravcovia-hesiel/). 

 
 

 

 

 

 

http://moja.uniba.sk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-spravcovia-hesiel/
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EVIDENCIA PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA ŠTUDENTOV. 

Tento návod popisuje evidenciu priebežného hodnotenia študentov. Priebežné hodnotenie 

študentov počas semestra uľahčuje konečné hodnotenie pri skúške, resp. záverečnej skúške. 

Počas semestra vyučujúci môže študentom zadať tvorbu napr. písomnej práce a ohodnotiť ju 

(bodmi), takisto môže vyučujúci dať body za účasť na seminári, prednáške, a pod. 

 

KROK 1.  Kliknite na menu Evidencia štúdia a spustite aplikáciu VSES047 – Definovanie dôvodov 

a evidencia priebežného hodnotenia 
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KROK 2.  Po spustení aplikácie VSES047 otvorí sa nové okno.  

 

 

V okne sa pohybujeme zhora nadol, zľava doprava. Znamená to, že si najprv zvolíme Fakultu 

(pretože vyučujúci môže pôsobiť na viacerých fakultách). Podobne, je možné vybrať Stredisko, 

Akademický rok alebo Semester. Ak nastane zmena v nastavení filtra, treba túto zmenu potvrdiť 

ikonkou vpravo „Potvrdiť výber“   (zakrúžkovaná na obrázku pri príslušnom riadku).  

V paneli Zoznam predmetov zobrazia sa predmety, ktoré vyučujete (pokiaľ sa Vám nič nezobrazí, 

skúste zmeniť stredisko (na všeobecné, čiže názov fakulty)). Ak sa zobrazí viac predmetov, ktoré 

učíte, treba vybrať jeden - pre každý predmet vytvárate priebežné hodnotenia zvlášť. Výber 

potvrdíte ikonkou vpravo „Potvrdiť výber“  . 
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KROK 3.  Pokiaľ ste doteraz nehodnotili nejaké priebežné činnosti, je potrebné definovať dôvody 

hodnotenia – teda zadefinovať činnosť, ktorú idete priebežne hodnotiť (napr. Písomná práca 1, 

alebo Prezentácia 1, alebo Účasť na cvičeniach). Na záložke Definovanie dôvodov hodnotenia 

kliknete na ikonu „Pridať dôvod hodnotenia“ . Otvorí sa okno Pridanie dôvodu hodnotenia, 

kde vypíšete dôvod hodnotenia, maximálny počet bodov, môžete označiť aj ďalšiu osobu okrem 

seba, ktorá toto hodnotenie môže vidieť a editovať (napríklad v prípade, že Vy máte na starosti 

prednášky a cvičenia Váš kolega). Pridanie dôvodu hodnotenia potvrdíte modrým tlačítkom 

„Potvrdenie“ . Ak údaje nechcete potvrdiť, kliknite na sivé tlačítko  „Návrat“   . 
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KROK 4.  Priebežné hodnotenie sa zapisuje na záložke  Výber študentov, dôvodov hodnotenia.  
V okienku Výber dôvodov hodnotenia, študentov sa objaví zoznam už zadefinovaných dôvodov. 

Zakliknite dôvod hodnotenia, ktoré idete študentom zapísať. Vo filtri Študenti zvoľte výberové 

podmienky a výber potvrďte ikonkou vpravo „Potvrdiť výber“  . 

Po zobrazení zoznamu študentov si nájdete stĺpec s názvom hodnoteného dôvodu hodnotenia 

(v tomto prípade Prax v teréne). Do stĺpca zapíšte hodnotenia pre vybraných študentov. Po 

zadaní hodnotení, uložte zmeny pomocou ikonky „Uložiť“  .  

 

POMÔCKA PRI PRÁCI S TABUĽKOU V AIS (môžete používať podľa vlastnej potreby a uváženia)  
V pohodlnej činnosti momentálne bráni to, že v tabuľke zoznamu študentov je príliš veľa stĺpcov.  
V niektorých oknách (napr. v oknách zobrazujúcich tabuľkové zoznamy) v ich pravej spodnej časti je ikonka 

“Zobrazenie/skrytie info riadku“  . Aktivovanie ikonky umožňuje zobrazovanie ďalších ikoniek, pomocou ktorých 
je možné v tabuľkovom zozname listovať, meniť zobrazovanie a usporiadanie jednotlivých stĺpcov (1.), alebo triediť 
údaje v týchto stĺpcoch uvedených (2.).  
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Ich využitie môže uľahčiť orientáciu v tabuľke v prípade, že sa v zozname zobrazí príliš veľa riadkov (alebo stĺpcov). 

Princíp triedenia je veľmi podobný princípu, ktorý poznáte z MS Excel.  

Teda ak napr. chcete skryť niektoré stĺpce, kliknite na ikonku “Nastavenie stĺpcov“ (1.) a v novootvorenom okienku 

Nastavenie tabuľky zrušte „fajočky“ tým stĺpcom, ktoré nepotrebujete a výber potvrďte tlačítkom „Potvrdenie“ 

. Po skrytí niektorých stĺpcov je práca pohodlnejšia.  

Ak chcete, aby si systém aktuálne nastavenie okna pamätal, kliknite na ikonku „Uloženie nastavení“    pod 
hlavičkou okna.  
 

 

Poznámka:  Kliknutím na čiernu šípku „Rozbalenie / zbalenie obsahu panela“ vľavo od názvu filtra, môžete skryť 

Filter výberu študentov. Tým sa dočasne skryje časť okna, panel Zoznam študentov sa predĺži a práca bude 

pohodlnejšia. 
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KROK 5.  Ak chcete ukončiť prácu s aplikáciou, zatvorte ju pomocou prvej ikonky  „Ukončiť 

aplikáciu“ v hornom menu.  

Ak ste ukončili prácu aj so systémom AIS, z prostredia VŽDY odchádzate ODHLÁSENÍM SA:  v 

okne systému AIS je potrebné kliknúť na príkaz „Odhlásenie“ a následne na tlačítko „Odhlásiť“ v 

okne  IIKS – Odhlásenie. 

 

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. 


