
AIS2 – SCHVÁLENIE ŽIADOSTI PREDĹŽENIA ODKLADNEJ LEHOTY 

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/
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Po tom, čo si študent zaeviduje v AISe žiadosť predĺženia odkladu zverejnenia na viac ako 12 

mesiacov, príde Vám do AISu správa. 

 

Existujú 2 spôsoby ako zaevidovať akceptovanie k žiadosti predĺženia  odkladu zverejnenia. 

Ak chcete zaevidovať akceptovanie k žiadostiam študentov na fakulte, resp. stredisku, prvý spôsob 

ako to urobiť je kliknúť priamo na správu, ktorá Vám príde AISu  

 

Týmto krokom sa otvorí okno záverečných prác: 
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Po zobrazení zoznamu zaevidovaných žiadostí kliknutím označíte príslušnú žiadosť študenta a cez 

ikonu „bežca“ v zozname možností kliknete na Akceptácia žiadosti o predĺženie odkladnej lehoty. 

!!! Táto činnosť sa dá robiť iba po jednom riadku, nie hromadne !!! 

 

Po tomto kroku sa otvorí okno žiadosti, kde po prečítaní odôvodnenia študenta, prípadne písomného 

vyjadrenia poverenej osoby, môžete napísať svoje písomné vyjadrenie k žiadosti študenta (nie je to 

povinné) a vyberiete si z možností: schvaľujem, alebo zamietam. 

 

Potom stlačíte tlačítko OK. 
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Druhý spôsob je vhodný vtedy, ak viete konkrétne meno a priezvisko študenta, ktorého žiadosť máte 

akceptovať. 

Opäť začnete tým, že kliknete priamo na správu, ktorá Vám príde AISu  

 

Týmto krokom sa otvorí okno záverečných prác, kde si na záložke Filter podľa akceptovaných 

študentov zobrazíte záverečnú prácu podľa priezviska študenta. 

 

V spodnej časti obrazovky kliknete na záznam a cez ikonku „bežca“ vyberiete Záverečná práca 

študenta. 
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V novootvorenom okne potom stačí kliknúť v časti Žiadosť predĺženia odkladnej lehoty  na ikonu 

„fajočky“ (Evidovať rozhodnutie k predĺženiu odkladnej lehoty). 
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Potom stlačíte tlačítko OK. 

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. 

 

 


