
    

Je tento návod neaktuálny? Dajte nám vedieť:    1 / 4 
- kliknutím na predvyplnený e-mail alebo  
- oznámením kódu “S08-12-Marquet-ekonomický-schvaľovateľ” na náš helpdesk  

MARQUET – ROLA EKONOMICKÝ SCHVAĽOVATEĽ 
Marquet (univerzitný e-košík) slúži na nákup informačnej a komunikačnej techniky.  

PRIHLÁSENIE  

Prihlasujete sa na stránke https://marquet.uniba.sk. Pre prihlásenie sa pomocou Vášho 

univerzitného loginu a hesla je potrebné kliknúť na ikonku Přihlásit přes SSO, čo Vás 

presmeruje na stránku Univerzity, kde zadáte svoje prihlasovacie údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÁ STRÁNKA  

Po prihlásení do Marquetu sa zobrazí úvodná stránka. 

 

  

mailto:cepit@uniba.sk?subject=Neaktualny%20navod%20–S08-12-Marquet-ekonomicky-schvalovatel&body=Prosim%20zadajte%20aj,%20na%20ktorej%20stranke%20ste%20navod%20nasli,%20pripadne%20akou%20cestou%20sa%20k%20Vam%20dostal.
https://uniba.sk/cepit
https://marquet.uniba.sk/


MARQUET – ROLA EKONOMICKÝ SCHVAĽOVATEĽ     

    2 / 4 
   

AKTÍVNA ROLA  

V pravom hornom rohu sa nachádza obrázok košíka, Vaša 

aktívna rola a  obrázok s vašimi iniciálami.  

 

Po kliknutí na iniciály sa zobrazí nasledovné menu (viď. obr. 

vpravo), kde sa nachádzajú vaše údaje a role.  

V prípade, že máte len jednu rolu, tak sa Vám nebudú role 

zobrazovať. 

 

SCHVAĽOVANIE OBJEDNÁVOK  

V prípade, že máte nejaké objednávky, ku ktorým je potrebné sa vyjadriť, budete o tom notifikovaný e-mailom a taktiež si ich viete 

pozrieť priamo v aplikácii. Počet požiadaviek ku ktorým sa treba vyjadriť vidíte na hlavnej stránke v okne Požiadavky k schváleniu. 

 

Po kliknutí na Požiadavky k schváleniu sa Vám zobrazia už konkrétne požiadavky ku ktorým je potrebné sa vyjadriť. 
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K požiadavke sa vyjadríte tak, že na požiadavku kliknete, čo Vám otvorí nové okno, následne zvolíte či chcete požiadavku schváliť, 

zamietnuť alebo sa chcete zdržať. Možnosť zdržať sa používajte len vtedy, ak je požiadavka chybná nakoľko takéto požiadavky sa 

odosielajú centrálnemu správcovi katalógu. 

 

V prípade, že sa chcete vyjadrovať k celej objednávke a nie len samostatne ku každému produktu tak kliknete na Zobraziť skupinu, čo 

Vám otvorí nové okno s celou objednávkou. 

 

K tejto objednávke sa viete buď vyjadriť naraz, alebo viete vybrať produkty, ktoré chcete zamietnuť a následne dať hromadne ostatné 

položky schváliť. 
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Ak chcete niektorý produkt zamietnuť, kliknete na konkrétny produkt, čím sa Vám produkt zobrazí a vyberiete možnosť zamietnuť. 

Potom sa len vrátite späť a môžete sa vyjadriť k ostatným produktom. 

 

Ak sa chcete k objednávke vyjadriť naraz, vyberiete možnosť Schváliť, Zamietnuť alebo Zdržať sa z možností nad nadpisom Požiadavky.  

PRÍLOHA KU KONTROLNÉMU LISTU  

Prílohu ku kontrolnému listu si môžete stiahnuť v Skupine požiadaviek, kliknutím na Stáhnout PDF. 

 


