
AIS2 – PODPIS LICENČNEJ ZMLUVY NADOBÚDATEĽOM 

V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte študijné oddelenie fakulty alebo telefonickú podporu AiS2 (AiS2 Hotline) v 

rámci CePIT (Centrum Podpory IT na UK), linku tel.: 02/59244 944, ktorá je k dispozícii v čase od 07:00 do 20:00, cez víkend 

od 9:00 do 12:00. 
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PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU 

Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte http://moja.uniba.sk a následne 

kliknite na hypertextový odkaz AIS2. (1) 

Do systému AIS2 sa prihlasujete pod svojím prihlasovacím menom a heslom. V prípade, ak 

nedisponujete svojím prihlasovacím menom a heslom, kontaktujte správcu hesiel Vašej fakulty 

(http://www.uniba.sk/spravcoviahesiel), resp. obrátiť sa na CePIT (tel. 02/592 44 944). (2,3) 

 

  

http://moja.uniba.sk/
http://www.uniba.sk/spravcoviahesiel
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Podpis za nadobúdateľa sa deje v aplikácii VSES057 – Evidencia záverečných prác. 

Ak vstupujete do AISu a používate učiteľské prostredie, kliknite v ľavom menu na Záverečné práce 

 

Ak vstupujete do AISu a používate univerzálne zobrazenie, kliknite  v ľavom menu na Evidencia 

štúdia a potom na VSES057 - Evidencia záverečných prác. 
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Po tomto kroku sa otvorí v novom okne VSES057 - Evidencia záverečných prác 

Za účelom podpisu licenčnej zmluvy za nadobúdateľa sa prepnite na tretiu záložku. 

 

Ak sa zobrazí viac riadkov, môžete všetky označiť naraz (klik na prvý riadok a so Shiftom klik na 

posledný riadok). Po označení LZ kliknite na ikonu „bežca“ a v zozname vyberte Podpísanie licenčnej 

zmluvy pre CRZP nadobúdateľom. 
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Ak podpisujete jednu LZ, v novootvorenom okne licenčnej zmluvy sa prerolujete úplne dolu, kde 

zaškrtnete príslušné políčko. 

 

Ak podpisujete viacero LZ naraz, otvorí sa Vám okno bez detailu LZ. 
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Ak ste ukončili prácu so systémom AIS2, po zatvorení aplikačných okien systému z prostredia.  

VŽDY odchádzate ODHLÁSENÍM SA. V okne systému AIS2 je potrebné kliknúť na tri bodky v pravom 

hornom rohu obrazovky a následne odhlásiť. 

 

 


