Prihlasovanie sa na rozvrh
1. Prvý krok je prihlásenie sa do systému AIS2
Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte http://moja.uniba.sk a
následne kliknite na hypertextový odkaz AIS2 alebo priamo cez https://ais2.uniba.sk.
Na úvodnej stránke AIS2 kliknite prihlásiť.
Do systému AIS2 sa prihlasujete pod svojím prihlasovacím menom a heslom.
Ak máte problém s prihlásením do AIS2 (prihlásenie nefunguje, neviete heslo) kontaktujte
CEPIT na tel. čísle 02/592 44 944.
Na obrázku dolu vidíte prihlasovaciu obrazovku do univerzitných systémov.

2. Po prihlásení sa Vám otvorí uvítacie prostredie systému AIS.
Z menu v pravej časti okna v zozname aplikácií zvoľte/kliknite na
Administrácia štúdia/ Evidencia štúdia.

3.
Po kliknutí na Administráciu štúdia/ Evidenciu štúdia sa otvorí aplikácia VSES017 v
novom okne.

4. Ako prvé si treba skontrolovať zoznam štúdií (1), hlavne u študentov, ktorí študujú aj na inej
fakulte UK. Vyberiete si „právo“ (skratky PRV16, PRV, mPRV, mPRV15). Pod zoznamom štúdií
vpravo na boku je šípka (2.) - na ktorú keď kliknete, sa Vám v okne po ňou zobrazí zoznam
zápisných listov.
5. Ďalším krokom bude výber aktuálneho zápisného listu, ktorý si kliknutím označíte (3.)
6. V nasledujúcom okne si kliknete na bežca (4.) a zvolíte si možnosť Prihlásenie/
Odhlásenie z rozvrhu

7.
Zobrazí sa Vám nové okno, aplikácia VSES215 Prihlásenie/ Odhlásenie na rozvrh.
Vyberiete si semester (5.) a na konci riadku potvrdíte kliknutím na šípku (6.), zobrazia sa Vaše
zapísané predmety.

8.
Zvolíte si predmet na ktorý sa chcete zapísať (a.) (pozor treba dávať pri predmetoch kde
je výučba rozdelená na P – prednášku a S – seminár, prvý ročník Bc. štúdia sa prihlasuje aj na
prednášky, ak sú dve rozvrhové akcie pre prednášky treba si zvoliť tú, ktorá nekoliduje so
seminárom, ktorý chcete navštevovať).
Prejdete na ceruzku (b.), kliknutím sa Vám otvorí nové okno (rozvrhové okienka predmetu), kde
si vyberiete z ponúkaných seminárnych skupín (c.) a voľbu potvrdíte kliknutím na OK (d.). Takto
pokračujete aj pri ostatných predmetoch.
(e.) – „oko“ nám slúži na skontrolovanie si rozvrhových okienok.

Po zapísaní všetkých rozvrhových okien si skontrolujte cez „Oko“ či nemáte kolíziu dvoch rozvrhových
okien.
Po skontrolovaní rozvrhu okno aplikácie AIS2 zavrite červeným krížikom vľavo hore (!!! Pozor, nie vpravo
hore).
Upozornenie: Niektoré predmety nemajú zadefinované rozvrhové akcie (napr. Študentská právna
poradňa). V prípade, ak Vám chýba rozvrhové okno na predmet, ktorý ho má v hlavnom rozvrhu (na
webe fakulty http://www.flaw.uniba.sk/rozvrh alebo máte iný problém so zápisom rozvrhu v AIS2 (nie
technického charakteru) kontaktujte fakultného správcu AIS2 e-mailom z univerzitného e-mailového
konta na adresu michal.lenhart@flaw.uniba.sk).

