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AIS2 – Hodnotenie študentov po skúške 
POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH 

 
 
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 prihlasovacím menom (loginom) a heslom.  

Poznámka: 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/). 

 

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


AIS2 - POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH 

 

Pre ďalšie informácie môžete navštíviť http://moja.uniba.sk časť AIS2 – webové stránky. 
vypracovalo Centrum informačných technológií UK 

2 

Činnosti vyučujúceho v systéme AIS2. 

Vyučujúci počas Akademického roka priebežne hodnotí svojich študentov, vypisuje termíny 
skúšok, zapisuje hodnotenia  študentom. 

Činnosť v systéme AIS2 vyučujúcemu uľahčí a sprehľadní prácu spojenú s administratívou okolo 
študentov. 

Zo strany študentov je využívanie AIS-u tiež veľkým prínosom, kvôli prehľadu svojich študijných 

vecí (priebežných hodnotení, hodnotení, termínov skúšok, elektronických odkazov). 

 

EVIDENCIA HODNOTENIA ŠTUDENTOV. 

Tento návod popisuje evidenciu hodnotenia študentov.  

Použije sa aplikácia VSES040 – Evidencia hodnotenia študentov. 
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KROK 1.  Po zakliknutí VSES040 – Evidencia hodnotenia študentov sa otvorí nové okno. 

 

V okne sa pohybujeme zhora nadol, zľava doprava. Znamená to, že si najprv pozrieme fakultu 

(pretože vyučujúci môže pôsobiť na viacerých fakultách).  

Zakaždým, ak nastane nejaká zmena v riadku, treba túto zmenu potvrdiť ikonkou vpravo 

„Potvrdiť výber“   (zakrúžkovaná na obrázku pri príslušnom riadku). Takisto treba povyberať 

Stredisko, Akademický rok, Semester, poprípade predmet, pre ktorý ideme vytvárať 

hodnotenie študenta. Po kliknutí na ikonku vpravo  v príslušnom riadku sa zobrazia predmety, 

ktoré v danom semestri, v danom akademickom roku a na danom stredisku vyučujem. (pokiaľ sa 

Vám nič nezobrazí, skúste zmeniť stredisko (na všeobecné, čiže názov fakulty)). Ak sa zobrazí 

viac predmetov, ktoré na fakulte učíte, treba vybrať jeden a pridať hodnotenia študentom, 

potom druhý, atď. 

 

 

KROK 2.   V spodnej časti okna sa zobrazí zoznam študentov, ktorí majú predmet zapísaný 

v štúdiu. Hodnotenie pridáte tak, že označíte študenta a kliknete na ikonu „Pridať hodnotenie“ 

. (Treba tu dávať pozor nato, či ste v intervale hodnotenia!) 
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Otvorí sa okno Hodnotenie. 

 

Ak sa dá, vyberte fázu hodnotenia, potvrďte ikonou vpravo .  

Vyberte termín hodnotenia (ak študenta priraďujete k nejakému termínu skúšky, ktorý bol 

vypísaný elektronicky), vyberiete o aký termín ide u konkrétneho študenta (Riadny, termín, 1. 

opravný termín, 2. opravný termín. Tu sa zobrazujú iba aktuálne možnosti. Ak študent ide na 

skúšku druhý krát, zobrazia sa mu len možnosti 1. a 2. opravného termínu.) 

Vyberiete hodnotenie (závisí od typu výučby, či to bude známka, alebo slovné hodnotenie) a 

zadáte dátum (ak ste vybrali termín hodnotenia, automaticky sa nastaví príslušný dátum dňa 

skúšky). 

Máte možnosť zakliknúť políčko „Môže sa prihlásiť na termín hodnotenia aj napriek udelenému 

konečnému hodnoteniu“. To je vhodné pre prípad, že študentovi dáte napríklad C, ale on by 

mohol predsa len skúsiť urobiť; skúšku v ďalšom termíne na lepšie hodnotenie. 

Pridanie hodnotenia potvrdíte modrým tlačítkom „Potvrdenie“ . Ak údaje nechcete 

potvrdiť, kliknite na sivé tlačítko  „Návrat“   . 

Takýmto spôsobom môžete pridať hodnotenie každému študentovi.  
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HODNOTENIE VIACERÝCH ŠTUDENTOV NARAZ 

V aplikácií je možné udeliť rovnaké hodnotenie aj viacerým študentom naraz. Po zobrazení 

všetkých študentov si označíte tých, ktorým udelíte rovnaké hodnotenie (napríklad 4 ľuďom 

dáte B).  

 

 

V prípade, že hodnotíte viacerých študentov naraz, neumožní Vám aplikácia vybrať si, na ktorý 

termín študent ide, pretože sa automaticky každému zadá to, čo mu patrí. 
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KROK 3.  Keď máte všetkých študentov ohodnotených, môžete si vytlačiť niekoľko dokumentov. 

 

Urobíte to voľbami tlačítka tlačiarne : 

Hárok pre internú potrebu – vytlačí sa papier pre Vás a Vaše použitie. 

Hárok pre archiváciu – vytlačí sa hárok, ktorý odovzdávate s podpisom na študijnom oddelení. 

Rozdielový hárok – vytlačí sa skupina študentov, ktorý boli „doskúšaní“ po skúškovom období. 

Dokumenty sa otvoria vo Worde. 
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KROK 4.  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. 

 


