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AIS – Vypisovanie termínov skúšky 
 

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/
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Činnosti vyučujúceho v systéme AIS. 

Vyučujúci počas Akademického roka priebežne hodnotí svojich študentov, vypisuje termíny 

skúšok, zapisuje hodnotenia  študentom. 

Činnosť v systéme AIS 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 TERMÍNOV HODNOTENIA PREDMETU 

Tento návod popisuje administráciu termínu skúšky. Znamená to pre vyučujúceho, že keď si 

rozmyslí termín konania skúšky, zaeviduje ho do systému, pričom si rezervuje aj miestnosť 

konania skúšky. Použije sa aplikácia VSES046 – Evidencia termínov hodnotenia predmetu. 
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KROK 1. Po zakliknutí VSES046 – Evidencia termínov hodnotenia predmetu 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 tento výber potvrdiť ikonkou vpravo  

Takisto treba povyberať Stredisko, Akademický rok, Semester, poprípade predmet, pre ktorý 

ideme vytvárať termín hodnotenia. Po kliknutí na potvrdzujúcu ikonku vpravo v príslušnom 

riadku sa zobrazia predmety, ktoré v danom semestri, v danom akademickom roku a na danom 

stredisku vyučujete. (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 preň 

urobiť termín, poprípade viac termínov hodnotenia, potom druhý, atď. 

KROK 2.  Pre vytvorenie termínu hodnotenia kliknite na ikonu „Vypísať nový termín“ . Otvorí 

sa ďalšie okno Termín hodnotenia. 
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V tomto okne si skontrolujte predmet, pre ktorý vytvárate termín.  

Zadajte dátum a čas termínu a vyberte si možnosť spôsobu hodnotenia. (treba si tu uvedomiť, 

že vypisujete termín, na ktorý chcete, aby sa študenti prihlasovali, takže ak ide o priebežnú 

písomku (test), ktorú plánujete na seminári, teda na bežnej hodine, nie je potrebné pre takúto 

činnosť vypisovať termín.) 

Nezabudnite kliknúť na ikonu „Potvrdiť výber“, ktorá sa nachádza na pravej strane  .  

Nižšie máte možnosť zadať dátumy a časy, kedy sa študenti budú môcť prihlasovať na termín 

a takisto môžete zadať kedy sa študenti môžu odhlasovať.  

POZOR!  Interval na dva dni má byť nastavený takto: 13.12.2011 00:00:00 do 14.12.2011 

23:59:00, pretože čas do 14.12.2011 00:00:00, by systém interpretoval ako polnoc po 

13.12.2011 23:59:59. 

Do políčka Max. počet zadajte číslo, označujúce maximálny počet prihlásených (z dôvodu 

kapacity miestnosti, času, ...) . Do riadku Poznámka môžete pripísať text, ktorý daný termín 

špecifikuje. 
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V časti Miestnosť, vyberiete miestnosť, kde sa skúška v tomto termíne bude vykonávať. Týmto si 

miestnosť rezervujete, čo Vám zabezpečí, že si nikto iný v tomto termíne miestnosť neobsadí. 

V časti Hodnotiaci Ste prioritne označený Vy ako Hodnotiaci. Ak tento predmet učia a skúšajú 

viacerí, je možnosť označiť aj ďalších. 

Vytvorenie termínu potvrdíte modrým tlačítkom „Potvrdenie“ . Ak údaje nechcete potvrdiť, 

kliknite na sivé tlačítko  „Návrat“   . 

V okne VSES046 – Evidencia termínov hodnotenia predmetu objaví nový termín skúšky na daný 

predmet. 

 

Vybraný termín skúšky môžete upraviť kliknutím na ikonu „Aktualizovať termín“ , prípadne 

odstrániť kliknutím na ikonu „Odstrániť termín“ . 

KROK 3.  Voľbou pod tlačidlom „bežec“   si zobrazíte zoznam už prihlásených študentov. 

V novootvorenom okne Zoznam prihlásených študentov môžete aj sami prihlásiť študentov na 

tento termín.  
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Kliknite na ikonu „Pridať študenta“ . Otvorí sa okno Prihlasovanie študentov, kde v ľavej časti 

je zoznam už prihlásených študentov a v pravej časti je zoznam študentov, ktorí majú Váš 

predmet zapísaný v štúdiu. 

 

Označíte študenta (alebo študentov) a výber potvrdíte fajočkou „Prihlásiť označených 

študentov“  . Označený študent (študenti) sa po tomto kroku objavia v ľavej časti okna. 

Pridanie potvrdíte modrým tlačítkom „Potvrdenie“ . V okne Zoznam prihlásených 

študentov sa objaví zoznam prihlásených študentov.  

 

KROK 4.  Ak je zoznam študentov kompletný (to znamená, že už sa nemôžu ani prihlasovať, ani 

odhlasovať), môžete si tento zoznam pohodlne vytlačiť. Urobíte to voľbou tlačítka tlačiarne  

Hárok pre interné potreby vyučujúceho. Zoznam sa otvorí vo Worde. 

Pokiaľ ste elektronicky zadávali aj priebežné hodnotenia, v tabuľke, ktorú Vám systém poskytne 

je aj stĺpec, kde Vám tieto hodnotenie sčíta. 



AIS - POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH 

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

7 

 

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. 


