
Návod na používanie Akademického informačného systému (AIS) 

Základy: 

1. Prihlásenie do AISu nájdete priamo na stránke www.euba.sk alebo na každej stránke 
jednotlivých fakúlt : https://ais2.euba.sk/ais/start.do 

POZOR!!! AIS je optimalizovaný pre dva základné prehliadače: Internet Explorer (verzia 
7.x a vyššia) - nastavenie prehliadača pre export údajov  a Mozilla 3.5.x. - po nastavení 
dôveryhodnosti certifikátu a zdroja. Pre správne fungovanie je potrebné, aby ste povolili 
pop-up okná pre server systému. 

2. Na prihlásenie do AIS-u potrebujete 10-miestne číslo z vašej ISIC karty, ktoré sa 
nachádza pod fotografiou (kolonka Používateľ) a rodné číslo bez lomítka (kolonka 
Heslo).  V prípade nastupujúcich prvákov môže s prihlasovaním nastať problém,  
kým študent  nie je vložený do systému, čo môže pri veľkom množstve nových študentov 
určitú dobu trvať. Stačí prihlásenie vyskúšať neskôr alebo  použiť prihlasovacie údaje 
uvedené v rozhodnutí o prijatí, ktoré Vám bolo zaslané poštou. 

 

 

 

 
 



 
Ako študent zistí, v ktorom je krúžku? 

 Po prihlásení do AIS, kliknite na  položku: Evidencia štúdia 

 
 Kliknite na : Administrácia štúdia ---- Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, 

štátne skúšky 

 

 V uvedenom zápisnom liste si nájdete aj číslo krúžku 

 



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 oznamom na nástenkách 
jednotlivých fakúlt, v prípade Fakulty podnikového manažmentu je to 5.poschodie v novej 
budove. 

V skratke: Prihlásenie—Evidencia štúdia—Administrácia štúdia—Štúdium, zápisné 
listy, záverečné práce, štátne skúšky—číslo krúžku   

 

Ako sa prihlásiť na skúšky cez AIS ? 

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.) 

 Po prihlásení do AIS, kliknite na  položku: Evidencia štúdia 

 
 
 

 Kliknite na : Administrácia štúdia ---- Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, 
štátne skúšky 

 

 



 V uvedenom zápisnom liste rozkliknite tlačidlo Bežca a vyberte Termíny 
hodnotenia 

 
 
 

 Následne si skontrolujte semester, vyberte predmet a cez tlačidlo plus sa Vám 
zobrazia termíny skúšok pre konkrétny predmet. 

 

 
 
 



 
 Následne si vyberte termín skúšky a potvrďte tlačidlom OK a HOTOVO  

 

 

V skratke: Prihlásenie do AIS—Evidencia štúdia—Administrácia štúdia—Štúdium , 
zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky—rozkliknutie „panáčika“—Termíny 
hodnotenia—výber semestra—výber predmetu—kliknutie na tlačidlo plus—výber 
termínu—potvrdenie tlačidlom OK 

 

Ako sa odhlásiť zo skúšky cez AIS ? 

Postup je rovnaký ako pri prihlasovaní na skúšky: Prihlásenie do AIS—Evidencia 
štúdia—Administrácia štúdia—Štúdium , zápisné listy, záverečné práce, štátne 
skúšky—rozkliknutie „panáčika“—Termíny hodnotenia—výber semestra—označenie 
termínu—a kliknutie na tlačidlo Kôš (daný termín sa označí červenou farbou so znakom 

). POZOR na termín dokedy je možné sa zo skúšky odhlásiť!! 

 


