
Milí študent, 

chceš voliť, ale nevieš ako na to? Nevadí, stačí keď budeš nasledovať tento návod a všetko sa 

dozvieš. 

Na začiatok sa stačí prihlásiť do systému AIS, kde sa po prihlásení zobrazí niekoľko 

nasledovných možností. (viď. Obrázok 1) 

 
Obrázok 1 Hlavné menu AIS 

Nás ale bude zaujímať iba jedna z nich. Ak si hádal, že to je tá vyznačená červenou farbou, 

gratulujem, mal si pravdu. Bude nás zaujímať okienko “eAgenda“ a konkrétne možnosť 

“Portál voliča“ (Obr. 2) 

 
Obrázok 2 eAgenda a Portál voliča 

Po zakliknutí danej možnosti sa ti zobrazí nasledovná obrazovka, kde môžete vidieť voľby 

a informácie o nich (obrázok 3). Rovnako je vidno aj stav volieb, pričom voľby v ktorých ste 

hlasovali a uzavreli sa budú pod prebehnutými voľbami. 

 
Obrázok 3 Portál voliča 

Zaklikneme nami zvolené voľby a síce ideme spolu voliť akademických senátorov za 

študentskú časť akademického senátu v doplňujúcich voľbách. Ako je z predchádzajúcich 

obrázkov, zaklikávame políčko hlasovať v červenom krúžku 



 
Obrázok 4 Volebný lístok 

Voľby, informácie a možnosti. Prihlásili sa piati záujemcovia a sú voľné štyri miesta. 

Zaškrtnete preto maximálne 4 kandidátov a následne zašifrujte váš hlasovací lístok. Neviete 

koho zaškrtnúť? Nevadí, ozvite sa týmto kandidátom, určite to ocenia a spýtajte sa ich na 

motivácie, záujmy a dôvody prečo kandidovali a kam chcú našu fakultu nasmerovať. Dôležité 

je že zašifrovaním hlasovacieho lístka sa voľby nekončia, len sme zavreli obálku. 

V nasledovnom kroku ju musíme vhodiť do urny. 

 
Obrázok 5 Zašifrovaný volebný lístok 

Nasleduje zložitý krok, kde musíte odoslať hlasovací lístok zakliknutím tlačidla “Odoslať 

hlasovací lístok“ čím budete presmerovaný na nasledovnú stránku. 



 
Obrázok 6 Úspešne odoslaný volebný lístok 

Povšinite si prosím „Hlasovanie prebehlo v poriadku. Váš hlas je uložený hlášku“. V prípade 

inej nastali totižto problémy a odporúčame kontakt na našich administrátorov, alebo 

samotných senátorov s pomocou o vyriešenie tohto problému. 

Ak ste si nie istý, môžete si skontrolovať stav volieb v systéme, kde nasledujúcom obrázku je 

vidno stav volieb (zelený kruh s fajkou vo vnútri znamená, že sme už zahlasovali v týchto 

voľbách). 

 
Obrázok 7 Kontrola odoslania volebného lístku 

 

Ako vidíte, nie je to nič zložité a zvládol by to ktorýkoľvek používateľ AIS 

Tešíme sa na vás pri voľbách 

 


