
 
 
Vážené kolegyne, kolegovia, 
 

V nadväznosti na súčasnú situáciu ohľadom COVID-19 a obmedzeniam, ktoré vyplývajú z 
príkazu dekana číslo 3/2020 z dňa 26.03.2020 vám posielam informácie, ktoré by vám mohli 
uľahčiť prácu z domu a zabezpečiť prístup k jednotlivým agendám. 
 
 

 AIS - Akademický informačný systém: 
 
Je dostupný z každého zariadenie, ktoré má pripojenie na internet. 
Link: https://is.stuba.sk 
 
Je potrebné sa prihlásiť pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Pri niektorých 
úkonoch v AIS je potrebné sa autentifikovať zamestnaneckou kartou a overovacím 
kódom. Pre tento úkon potrebujete mať nainštalovaný ovládač pre čítačku 
zamestnaneckých kariet, pripojenú čítačku a zamestnaneckú kartu. 
 
Návod na inštaláciu čítačky hybridných kariet PKI: 
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/cvt/Navod_na_instalaciu_citacky_
hybridnych_kariet.pdf 
 
V prípade, že nemáte kartu a čítačku kariet, môžete používať dvojfaktorovú 
autentifikáciu v AIS prostredníctvom jednorazových hesiel OTP (autentifikácia cez 
mobil). 
 
Návod: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/cvt/OTP_v_AIS.pdf 
 
Ak by ste mali s ktorýmkoľvek krokom problém, obráťte sa na svojho fakultného 
integrátora AIS alebo na jana.tarova@stuba.sk 
 

 Vzdialený VPN (virtual private network) prístup do siete STU: 
 

Návod:  
https://www.stuba.sk/navody/OpenVPN/  

 https://www.stuba.sk/navody/vpn/w7_vpn.html - pre MS Windows 7 
 

Po pripojení sa do siete STU cez VPN tunel budete môcť pracovať s fakultnými 
aplikáciami ako sú napr. MAGION, Personálny portál. 
VPN tunel sa z kapacitných dôvodov po dvoch hodinách ukončí a treba sa prihlásiť 
opätovne. Preto, pokiaľ v aplikácii nepracujete ukončite pripojenie. 
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 Magion: 
 
Na to, aby ste mohli používať Magin z domu je potrebné mať nainštalovaný VPN 
tunel, pripojiť sa do siete STU a cez Pripojenie vzdialenej plochy sa prihlásiť do 
Magionu. 
 
Vzdialenú pracovnú plochu si spustíte nasledovne: Stlačte tlačidlo „Štart“ (ľavý dolný 

okraj obrazovky ) a napíšte mstsc. Spustite aplikáciu „Pripojenie vzdialenej 
pracovnej plochy“ a do okienka „Počítač“ zadajte eis.stuba.sk. Prihláste sa. 
 

 Magion na potvrdenie objednávok: 
 

Na to, aby ste mohli používať Magin na potvrdenie objednávok z domu je potrebné 
mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez webový prehliadač 
(Chrome, Mozilla, Edge) zadali link: https://web.eis.stuba.sk/ 
 

 Personálny portál: 
 
Na to, aby ste mohli používať personálny portál z domu (výplatné pásky, stav 
dovolenky) je potrebné mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez 
webový prehliadač (Chrome, Mozilla, Edge) zadali link: https://personal.eis.stuba.sk/ 

 

 G Suite – email, dátové úložisko, kalendár:  
 
Umožnite zamestnancom a študentom SvF STU efektívnejšie spolupracovať pomocou 
inteligentných a zabezpečených firemných aplikácií, ako sú Gmail, Dokumenty, 
Kalendár, Disk, Hangouts Meet, Classroom a iné. 
 
Na to aby ste mohli plne využívať G Suite aplikácie je potrebné prepojiť svoj emailový 
účet meno.priezvisko@stuba.sk s touto službou. 
 
Návod na prihlásenie sa do G Suite: https://www.stuba.sk/navody/gsuite/ 
 
Návod ako používať Gmail, Disk, Kalendár (G Suite základy): 
https://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/centrum-informacnych-
technologii/navody/ako-na-g-suite.html?page_id=7966   
 

 Videokonferencia cez G Suite Google Meet: 
 
Google Meet je možné využiť ako videokonferenciu alebo aj na multimediálnu 
dištančnú výučbu, prednášky a zdieľanie obrazovky. 
 
 
Návod: 
https://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/centrum-informacnych-
technologii/navody/ako-na-g-suite.html?page_id=7966 
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Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=z7lKE_YlanY&feature=youtu.be 

 

 G Suite Classroom: 
 
Aplikácia na podporu online výuky, zdieľania učebných materiálov, komunikácii so 
študentami. 
 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=vd-sVZZBQwM&pbjreload=10 
 
  
 
Ak by ste mali s ktorýmkoľvek krokom problém, obráťte sa zamestnancov CIT. 
https://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/centrum-informacnych-
technologii/zoznam-pracovnikov.html?page_id=4050 
 

 eProcurement – zadávanie tovarov do plánu nákupu: 
 
Je dostupný z každého zariadenie, ktoré má pripojenie na internet. 
Link: https://portal.eprocurement.sk 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pavol Giertli 
Centrum informačných technológií 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7lKE_YlanY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vd-sVZZBQwM&pbjreload=10
https://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/centrum-informacnych-technologii/zoznam-pracovnikov.html?page_id=4050
https://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/centrum-informacnych-technologii/zoznam-pracovnikov.html?page_id=4050
https://portal.eprocurement.sk/

