
Právnická fakulta UK v Bratislave 
Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou 

Postup 
pre vytvorenie prístupu  - www.noveaspi.sk 

 

Vážení študenti,  

od septembra 2016 Vám Právnická fakulta UK ponúka možnosť využívať Automatizovaný 

Systém Právnych Informácií pre študentov prostredníctvom stránky www.noveaspi.sk.  

Ak ste zaplatili poplatok a odovzdali na študijnom oddelení vyhlásenie študenta tak môžete 

pristúpiť k vytvoreniu konta na www.noveaspi.sk.  

Každý študent Právnickej fakulty UK v Bratislave bude povinne používať ako prihlasovacie 

meno svoju univerzitnú e-mailovú adresu v tvare CDOlogin@uniba.sk (CDO login je Váš login do 

AIS2). Ak registráciu vykonáte na iné prihlasovacie meno, tak Vám prístup nebude aktivovaný! 

V súčasnosti pracujeme na príprave overovania cez univerzitné konto (cez jednotný 

overovací systém). Aby ste mohli využívať službu čo najskôr tak sme pripravili náhradné riešenie. 

1. Otvore stránku www.noveaspi.sk 

2. Vpravo hore vyberte Registrácia. 

3. Vyplňte údaje podľa pokynov a kliknite Odoslať. 

 

4. Po odoslaní čakajte na aktivačný e-mail (môže to chvíľu trvať, ak by nebol mail doručený do 

pár minút tak pozrite zložku SPAM).  

V aktivačnom e-maily kliknite na link pre aktiváciu účtu. 

5. Po aktivácii účtu otvorte stránku www.noveaspi.sk, kliknite Prihlásiť sa. 

6. V prihlasovacom dialógu vyplňte Užívateľské meno a heslo a kliknite ODOSLAŤ. 

Užívateľské meno v tvare 

CDOlogin@uniba.sk 

Email v tvare 

CDOlogin@uniba.sk 

Vyplňte a zopakujte heslo 

(min 8. znakov, kombinácia 

písmen a číslic)  

http://www.noveaspi.sk/
http://www.noveaspi.sk/
mailto:CDOlogin@uniba.sk
http://www.noveaspi.sk/
http://www.noveaspi.sk/accounts/register/
http://www.noveaspi.sk/
http://www.noveaspi.sk/accounts/login/?next=/accounts/login/


7. Ak ste sa úspešne prihlásili otvorí sa úvodná stránka ASPI s vyhľadávacím dialógom (viď 

obr. nižšie). 

 
8. Vpravo hore kliknite na svoje prihlasovacie meno (vedľa neho sa nachádza ikona ozubeného 

kolieska). 

 
9. V nastavení kliknite Zákaznícke profily 

 

  



10. Vyplňte Licencia NZ128 a číslo zákazníka ZAK0005648 a kliknite Odoslať. 

 

Ak ste vyplnili správne údaje, objaví sa hlásenie „Vaša požiadavka bola odoslaná správcovi licencií“. Po 

overení Vám bude aktivovaná licencia na akademický rok 2016/2017. Overenie bude vykonané do 48 

hodín (cez pracovné dni). Po aktivácii licencie môžete využívať službu www.noveaspi.sk. 

V prípade ak by Vám nebola licencia aktivovaná do 48 hodín (cez pracovné dni) alebo máte problém 

s registráciou na portál www.noveaspi.sk, tak napíšte mail na helpdesk@flaw.uniba.sk z univerzitnej 

e-mailovej adresy. Pracovníci Oddelenia IT a VV PrafUK Vám pomôžu s jeho vyriešením. 

  

 

mailto:helpdesk@flaw.uniba.sk

