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AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 
POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: PRIHLÁSENIE NA ROZVRH 

(prihlásenie/odhlásenie na rozvrh v študentskom zobrazení AIS (v Portáli študenta)) 
 

1)  Spustite internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte http://moja.uniba.sk . Po 
načítaní stránky kliknite na hypertextový odkaz AIS.  Prihlásite sa stlačením tlačidla „Prihlásiť“. 
Do systému AIS sa prihlasujete pod svojím univerzitným prihlasovacím menom a heslom. 
V prípade, ak nedisponujete svojím prihlasovacím menom a heslom, kontaktujte správcu hesiel 
Vašej fakulty (https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-
spravcovia-hesiel/), resp. obrátiť sa na CePIT (tel. 02 / 9010 4444). 
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2)  Po úspešnom prihlásení sa otvorí hlavné okno aplikácie AIS – univerzálne rozhranie AIS, alebo 
Študentské zobrazenie AIS (Portál študenta). 
Portál Študenta poskytuje zjednodušený prístup k študijným údajom cez vybrané panely. 
V centrálnej časti okna sú priamo dostupné údaje o aktuálnom štúdiu študenta (Môj rozvrh so 
študijným programom a zápisnými listami, záverečné práce, ...) spolu s možnosťami na jeho 
riadenie. 
V ľavej časti okna je dispozícii ponuka aplikácií AISu (napr. Prehľad štúdií - VSES017), ako ich 
poznáme z univerzálneho rozhrania AIS. 
Obrázok nižšie znázorňuje Študentské zobrazenie AIS (Portál študenta). 
 

 
 
3)  Prihlásenie na rozvrh vykonáte v aplikácii „Moje predmety“, ktorú spustíte kliknutím ľavého 
tlačidla myši na príslušný zápisný list.  
 
4)  V aplikácii Moje predmety vyberte voľbu „Predmety“. Zobrazia sa predmety zápisného listu. 

Z predmetov zápisného listu vyberte predmet na prihlásenie na rozvrh a kliknite na ikonku „ “. 
Zobrazia sa voľby: „Prihlásiť na rozvrh“, „Odhlásiť z rozvrhu“, „Detail hodnotenia“, „Detail 
predmetu“ a „Kontrola prerekvizít“. 
Kliknite na voľbu: „Prihlásiť na rozvrh“. 
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5)  Otvorí sa ďalšie okienko  Prihlásenie na rozvrh  a zobrazia sa rozvrhové okienka vybraného 
predmetu. Kliknite na „štvorček„ na začiatku riadku pre vyhovujúci termín („Čas a miesto“). Svoj 
výber prihlásenia na termín potvrďte tlačidlom Uložiť.  Zmeny sa uložia. 
Ak výber nechcete potvrdiť, kliknite na tlačidlo Zavrieť. 
 

 
 
Prihlásenie na rozvrh vykonajte rovnakým spôsobom aj pre ostatné predmety. 
 
Poznámka: Odhlásenie z rozvrhu je možné kliknutím na voľbu: „Odhlásiť z rozvrhu“. 
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6)  Zostavený rozvrh si môžete pozrieť v hlavnom okne Študentského zobrazenia AIS (Portál 
študenta). Kliknite na voľbu „Môj rozvrh, vyhľadávanie rozvrhu“. 
Otvorí sa interaktívny grafický rozvrh hodín študenta. 
 

 
 
Vybrať môžete formát zobrazenia (Stĺpce alebo Riadky alebo Zoznam), Akademický rok, Zimný 
semester alebo Letný semester. Môžete v rozvrhoch Vyhľadávať, prípadne rozvrh Exportovať do 
ICS. 
 
 
7)  Ak ste ukončili prácu so systémom AIS, VŽDY odchádzate ODHLÁSENÍM SA.  
 

V hlavnom okne Portálu študenta vyberte voľbu „Odhlásiť“ v menu vpravo hore. 
 
 
Centrum telefonickej podpory informačných technológií na UK (CePIT) môžete kontaktovať na tel. 
čísle 02 / 9010 4444 v čase od 8:00 do 20:00, cez víkendy a počas sviatkov od 9:00 do 12:00. 
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