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Základy
1. Prihlásenie do AISu nájdete priamo na stránke www.euba.sk
https://ais2.euba.sk/ais/start.do alebo na každej stránke jednotlivých fakúlt
2. Na prihlásenie do AISu potrebujete 10-miestne číslo z vašej ISIC karty (priamo pod
vašou fotografiou http://www.euba.sk/preukazstudenta/) - použivateľ a rodné číslo –
heslo alebo prihlasovacie údaje uvedené v rozhodnutí o prijatí, ktoré Vám bolo zaslané
poštou
3. Pre správne fungovanie je potrebné, aby ste povolili pop-up okná pre server systému
4. AIS je optimalizovaný pre dva základné prezerače:
Internet Explorer (verzia 7.x a vyššia) - nastavenie exploreru pre export údajov
Mozilla 3.5.x. - po nastavení dôveryhodnosti certifikátu a zdroja
5. Flash video na prihlásenie sa do AIS
https://ais2.euba.sk/prirucky/prihlasenie_do_AIS2/prihlasenie_do_AIS2.htm
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Najčastejšie otázky
•

Nemôžem sa prihlásiť do AISu, prečo?

S prihlasovaním do AISu by nemal byť problém. Na prihlasovanie potrebuješ číslo ISIC
karty (10-miestne pod fotografiou) a tvoje rodné číslo. Do kolonky Použivateľ zadáš číslo
tvojej ISIC karty a do kolonky Heslo tvoje rodné číslo alebo potrebuješ prihlasovacie údaje
z rozhodnutia o prijatí.
S prihlasovaním môže byť problém, keď si nový študent, ale len dovtedy, dokým ťa nevložia
do systému, čo môže pri veľkom množstve nových študentov určitú dobu trvať. Stačí
prihlásenie vyskúšať neskôr.
Poprípade sa stáva, že si študenti zmenia svoje heslo a zabudnú ho. Vtedy sa musíš obrátiť na
študijné oddelenie tvojej fakulty. https://ais2.euba.sk/ais/portal/changeTab.do?tab=3
•

Kde v AISe zistím, aký som krúžok?

Evidencia štúdia –> Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky –>

Ak si prvák a je začiatok školského roka, nemusí to tam byť ešte napísané. Zaradenie do
jednotlivých krúžkov sa uverejňuje aj na stránkach fakúlt alebo vývesom na nástenkách
jednotlivých fakúlt
•

Ako a kde si vytvorím rozvrh?

Rozvrh si študent na Ekonomickej univerzite netvorí sám. Rozvrh je už daný a stiahneš si ho
na stránke http://www.euba.sk/sk/studium/informacie-o-studiu/rozvrh-vyucby/ Návod na
použitie nájdeš pri rozvrhu.
•

Kedy, kde a ako sa prihlásim na telesnú výchovu?

Študenti si vyberajú z aktuálnej ponuky telovýchovných aktivít. Zápis na TV sa uskutočňuje
prostredníctvom internetu, v prvom týždni semestrálnej výučby (t.j.od 19.9.2011,rozvrh
TV bude prístupný na stránke EU od momentu, kedy je zverejnený rozvrh výučby EU pre
všetky formy štúdia) http://www.euba.sk/sk/pracoviska/centrum-telesnej-vychovy-asportu/ctvs/ . Po zverejnení rozvrhu telesnej výchovy, bude zverejnený aj presný postup ako
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sa na telesnú výchovu študenti budú prihlasovať. Študent si môže vybrať, či chce mať telesnú
výchovu už v letnom alebo až v zimnom semestri.
•

Ako sa prihlásim na skúšky

Prihlasovanie na skúšky by malo byť sprístupnené cca mesiac pred skúškovým obdobím, keď
jednotliví profesori nahadzujú na internet informácie o skúškach(dátum, miestnosť, počet
študentov a pod.)
Na prihlásenie na skúšku je potrebné sa prihlásiť do AISu.
Evidencia štúdia –> Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky –->
kliknúť na rok štúdia, v ktorom robíš skušky  klikneš na „panáčika“ a vyberieš „Termíny
hodnotenia“ –> Potom v kolónke semester si vyberieš správny semester(letný semester LS,
zimný semester ZS) a potvrdíš (2.). Ukážu sa ti všetky predmety v danom semestri, z ktorých
budeš robiť skúšku (ak ich tam už profesori nahodili). Ďalej si vyberieš daný predmet, na
ktorý sa chceš prihlásiť, cez ikonu „zelené plus“

sa ti zobrazí zoznam termínov

hodnotenia. Klikneš na termín, ktorý ti vyhovuje a prihlásiš sa naň potrdením pomocou
.
Ak sa budeš chcieť odhlásiť z toho termínu, klikneš na ten termín pravým alebo na červený krížik
. Na predmet sa môžeš prihlásiť a odhlásiť viackrát, ale dávaj si pozor. Každý profesor si
napíše hodinu, do ktorej sa môžeš prihlásiť, resp. odhlásiť z termínu. Ak tak nestihneš, nemôžeš
ísť na skúšku, resp. musíš. Alebo nepôjdeš a automaticky máš Fx. Väčšinou táto doba je 24 hodín
pred skúškou.
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Ovládacie prvky akademického informačného systému
Ovládacími prvkami rozumieme tlačidlá, ktoré sú používateľovi prístupné na spracovanie údajov,
ktoré mu buď poskytol systém (napr. vo forme rôznych prehľadov) alebo ktoré naopak zadal do
systému prostredníctvom obrazoviek.
Základné tlačidlá majú na obrazovkách nasledovnú funkciu:
Potvrdiť (Enter)
– potvrdenie výberu resp. potvrdenie zadaných údajov. Pri potvrdení
zadaných údajov nejde o fyzický zápis do databázy systému ale len o uloženie do štruktúr
aplikácie.
Uložiť

- uloženie zaevidovaných údajov do databázy systému.

Návrat (Esc)
– ukončenie práce s obrazovkou, návrat na predchádzajúcu obrazovku. V
prípade, že používateľ zaevidoval prostredníctvom obrazovky nejaké údaje, tieto po stlačení
tlačidla stratí. V prípade zaregistrovaných zmien sa systém opýta používateľa, či chce naozaj
ukončiť prácu s obrazovkou bez uloženia zaevidovaných zmien.
– tlač obsahu obrazovky. Štandardný výstup zo systému, podporovaný na všetkých
Tlač
zmysluplných obrazovkách systému. Väčšinou ide o tlač obsahu tabuliek sprístupnených na
obrazovke, prípadne o formátovanú tlač obsahu polí obrazovky.
Export
– export údajov z tabuľky na obrazovke. Štandardný výstup zo systému, ktorý je
podporený na všetkých zmysluplných obrazovkách. Väčšinou ide o export obsahu údajov v
tabuľkách sprístupnených na obrazovke. Export rieši otázku výberu dát zo systému do externých
programov, nie je jeho snahou riešiť formátovanie výstupov a pod. To znamená, že je podporený
štandardný formát výstupu (exportu) a úpravu vzhľadu si rieši používateľ sám v príslušnom
externom programe (napr. Exceli, ...).
Obnoviť obsah obrazovky
- vzhľadom na to, že s údajmi v systéme pracujú viacerí
používatelia, v čase dochádza k zmenám aj v údajoch, ktoré si používateľ v danom čase
sprístupnil.
Napr. ak používateľ realizuje výber v čase T, potom je veľmi pravdepodobné, že v čase T+1 hod.
by ten istý výber s tými istými filtračnými podmienkami mohol dopadnúť inak. Vzhľadom na to
je v systéme podporená možnosť obnovenia obsahu obrazovky bez toho, aby ju musel používateľ
zavrieť a nanovo otvoriť.
Uložiť nastavenia
– uchovanie nastavení obrazovky v registroch pre používateľa. Táto
funkcionalita systému slúži k personalizácii nastavení jednotlivých obrazoviek systému. Na mysli
máme predovšetkých nastavenie rozmerov obrazovky a jej umiestnenie, nastavenie šírky, poradia
a viditeľnosti stĺpcov v tabuľkách na obrazovke a pod. V prípade, že používateľ chce, aby pri
nasledujúcom vyvolaní obrazovky sa táto otvorila práve s danými nastaveniami, potom stlačením
daného tlačidla si tieto nastavenia uloží a tieto sa potom pri opakovanom sprístupnení obrazovky
daným používateľom aplikujú. Neskôr si môže používateľ dané nastavenia zmeniť a opäť uložiť,
čím dôjde k prepisu pôvodne uložených nastavení a aplikujú sa pri ďalších otvoreniach
obrazovky nové nastavenia.
Nápoveď
– sprístupnenie nápovede k danej obrazovke systému. Po stlačení tlačidla sa v
osobitnom okne sprístupnia informácie o práci s danou obrazovkou systému.
– základné informácie o prihlásení používateľa a jeho roliach s možnosťou
Info
deaktivovať si zvolené roly.
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Zobraziť

– zobraziť, načítať hodnoty

Výber z číselníka
– tlačidlo slúži na sprístupnenie obsahu číselníka, ktorý je viazaný na
obsah evidovaného poľa údajov (napr. keď používateľ má zadať kód štátu, tak nemusí naspamäť
ovládať kódy všetkých štátov, ale ak kód vie, tak ho priamo zadá, ak nie, potom si ho vyberie z
číselníka, ktorý si sprístupní stlačením príslušného tlačidla).
Doplnenie
– tlačidlo slúži na definovanú akciu v bubline ikonky, hlavne na doplnenie
aktuálneho dátumu do dátumovej položky, vyplnenie textového poľa preddefinovanou hodnotou.
PopUp
– tlačidlo pre rozbalenie popup menu t.j. funkčných, pomenovaných tlačidiel,
ktoré
slúžia pre vykonanie špecifických činností, aby používateľovi bolo čo najviac intuitívne zrejmé,
čo po stlačení daného tlačidla bude nasledovať (aká operácia sa začne vykonávať).
Detail

– tlačidlom sa vyvoláva obrazovka s detailnými údajmi o danom objekte.

Aktualizovať
Aktualizácia.

– tlačidlom sa vyvoláva detailná obrazovka o vybranom objekte v móde

Pridať
– slúži na vyvolanie obrazovky, pomocou ktorej je možné zaevidovať nové objekty
do systému.
Odstrániť

– týmto tlačidlom je možné označený záznam (v tabuľke) odstrániť.

– týmto tlačidlom je možné vyvolať filter pre zobrazené záznamy
Filter aplikácie
aplikácie
alebo priamo zrušiť aplikáciu filtra
Filter pre výber číselníkových položiek
zobrazené záznamy číselníkových hodnôt

– týmto tlačidlom je možné vyvolať filter pre

Nastaviť preddefinovaný filter alebo Zrušenie filtra
Inverzný výber

– slúži na inverzné označovanie položiek označovacieho zoznamu hodnôt

Zaradiť, Presunúť
– slúži na presun označených položiek z jednej výberovej tabuľky do
druhej, ktorá ukladá presunuté, zaradené záznamy
Zmazať
výberu

– vymazanie popisu vybranej položky z číselníka na následne umožnenie nového
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Ako si zapísať predmety do budúceho akademického roka?
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Prihlásenie sa na rozvrhové okienka a telovýchovné aktivity
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Všetky ďaľšie otázky ti radi zodpovedia na študijnom oddelení tvojej konkrétnej fakulty, buď
emailom alebo osobne. https://ais2.euba.sk/ais/portal/changeTab.do?tab=3

Chyby v AISe je treba oznámiť danému profesorovi, ktorý chybu spôsobil alebo upozorniť na
to študijné oddelenie, aby chybu odstránilo. Študenti nemajú možnosť mazať alebo meniť
údaje.
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