
AIS2 - POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV 

1 
 

PRIHLÁSENIE SA NA TÉMU ZÁVEREČNEJ PRÁCE  

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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Po prihlásení sa Vám otvorí uvítacie prostredie systému AIS2.  

Pokiaľ nie Ste prihlásený na žiadnu tému ZP, môžete sa na ňu prihlásiť. 

V strednej časti obrazovky kliknite na Záverečné práce, kde sa rozbalí ponuka k tejto časti. 

 

Študent sa prihlasuje na zadanie záverečnej práce prostredníctvom riadku Prehľad zadaní 

záverečných prác a prihlásenie. 
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V novootvorenom okne aplikácie cez „plusko“  zobrazíte zoznam vypísaných zadaní. Pre lepšie 

zobrazenie výsledkov je vhodné vo filtroch použiť napríklad typ ZP, alebo zobraziť práce podľa 

pedagóga, alebo podľa študijného programu. 

Ak sa po kliknutí na ikonku objaví takéto okno: 

 

je akurát dátum, kedy sa ešte nemôžete prihlasovať na zadanie záverečnej práce 

V  novootvorenom okne môžete, ale aj nemusíte využiť filter na zobrazenie zadaní tém konkrétneho 

pedagóga, alebo podľa názvu témy, alebo študijného programu.  

Témy, ktoré sú dostupné pre Váš študijný program sú zobrazené štandardným písmom, nie 

kurzívou. 

Označíte vybranú tému a stlačíte tlačidlo potvrdenia   
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Po stlačení tlačidla OK vyzerá okno takto: 

 

Po prihlásení sa na zadanie záverečnej práce, čakajte kým bude vaše prihlásenie akceptované 

vedúcim práce. Až po akceptovaní môžete začať pracovať na téme vašej ZP. 

 

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. 

 

 


