Stručný sprievodca systémom MAIS pre študentov
Pokúsili sme sa predvídať, aké otázky a problémy môžu vzniknúť pri Vašom prvom zoznámení so
systémom MAIS a snažili sme sa ich zodpovedať v nasledujúcom obsahu.
1. Čo je to MAIS?
MAIS je Modulárny Akademický Informačný Systém na riadenie študijnej a
pedagogickej agendy. Systém je prístupný cez webové rozhrania pre
uchádzačov o štúdium, študentov, pedagógov a študijných referentov.
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Podsystém Kreditové štúdium predstavuje časť systému MAIS, ktorá pokrýva
spracovanie kreditového štúdia na vysokej škole. Jej hlavnou úlohou je
evidencia študentov a ich študijných povinností počas celého štúdia až po ich
záverečné práce, ďalej evidencia štipendií, ubytovaní, vedecko-výskumných
projektov a množstvo ďalších funkcionalít. V rozhraní „Študent“ získavate
prístup k nasledujúcim funkcionalitám:
predzápis a zápis na predmety štúdia;
karta študenta - prehľad štúdií študenta;
osobné nastavenia (kontaktné údaje – mail, telefón, variabilné symboly pre platby);
prihlasovanie na skúšky;
kontrola poplatkov za štúdium;
výber záverečnej práce;
žiadosť o ubytovanie a pod.

2. Ako a kde sa prihlásim do systému MAIS?
Od 1.7.2012 je na TU spustená prevádzka systému jednotnej správy identít (Identity Management –
IDM). Hlavným prínosom pre používateľov je postupné zjednocovanie prihlasovacieho mena (loginu)
a hesla do všetkých univerzitných informačných systémov (UIS). Konečným cieľom je, aby po
ukončení tohto rozsiahleho projektu mal každý používateľ (študent, zamestnanec) jedno
prihlasovacieho meno (login) a jedno heslo pre vstup do všetkých IS (MAIS, stravovací systém,
knižničný systém,..). Prvé systémy, ktoré sú súčasťou IDM, sú MAIS a e-mailový a kolaboračný
systém Zimbra. Všetky integrované systémy majú špecifický spôsob prvého prihlásenia a správu
hesla. Podrobné informácie nájdete http://www.truni.sk/sk/sprava-identit-identity-managementidm.
Rozhranie „Študent“ akademického informačného systému MAIS je dostupné na stránke
https://student.truni.sk.
Prihlásenie
do
systému
MAIS
je
popísané
v časti
http://www.truni.sk/sk/zmena-prihlasovacich-udajov-do-mais-od-272012.
Výhodou systému MAIS je, že prístup k nemu môžete získať z ľubovoľného počítača, ktorý je
pripojený k internetu pomocou správne nastaveného webového prehliadača (podrobné pokyny
pozri v ďalšom bode). Vzhľadom na to, že prehliadač musí spĺňať určité predpoklady, môžu sa
vyskytnúť problémy, ak sa prihlasujete na počítačoch, kde nemôžete dané nastavenia ovplyvniť
(napr. internetová kaviareň, počítač v práci, ..).
Požiadavky na prehliadač sú popísané
v nasledujúcej časti.
Funkčnosť prihlásenia si overte čo najkôr (http://www.truni.sk/sk/pravidla-pre-vznik-zanikpristupov-do-uis). Neodkladajte prvé prihlásenie na neskôr! Riskujete, že si neoveríte
prihlasovacie údaje, prípadne ich stratíte a dostanete sa do časového stresu, ak sa z rôznych
dôvodov budete musieť nutne prihlásiť do systému (prihlásenie na skúšky, zistenie variabilných
symbolov pre platby..).

3. Prečo sa v prehliadači nezobrazí stránka MAIS?
Internetový prehliadač je odporúčaný Mozilla Firefox.
1.

V prehliadači je potrebné mať povolené :
• Cookies
• Vyskakovacie okná

•

Java script

2. Pre správne tlačenie z "Moje predmety štúdia" je potrebné mať v prehliadači nastavenú
správnu lokalizáciu.
• Nástroje(Tools / Edit) - Možnosti(Preferences) - Obsah(Contents) - Jazyky (Languages) Slovak [sk] - musí byť na prvom riadku.
3. SSL certifikát je podpísaný certifikačnou autoritou.
Uzamknutý zámok pred adresou stránky potvrdzuje, že je spojenie bezpečné a ste na uvedenej
stránke (viď obrázok na http://www.truni.sk/sk/mais).
4. Podarilo sa mi prvýkrát prihlásiť do systému MAIS, ako ďalej?
a. Overte si správnosť kontaktných údajov údaje (mail, telefón)
Všetky kontaktné informácie sa aktualizujú na portáli pre správu používateľského účtu, nie
v systéme MAIS!!!
Súkromný e-mailový kontakt bude potrebný iba pri obnove zabudnutého hesla. Pre e-mailovú
komunikáciu medzi Vami a univerzitou ste povinný používať výhradne univerzitnú e-mailovú
schránku z e-mailového a kolaboračného systému Zimbra (meno.priezvisko@tvu.sk). Všetky dôležité
oznamy a informácie adresované študentom budú posielané iba na túto adresu. Systém Zimbra je
prístupný na stránke https://mail.tvu.sk/. Prihlasovacie údaje do systému sú rovnaké, ako
do systému MAIS.
b. Zistite si variabilné symboly pre platby (školné, prolongačné známky,..)
Údaje o bezhotovostných platbách sú importované priamo do systému MAIS, pričom budete mať
možnosť zobraziť správne priradenú platbu a overiť si jej realizáciu. Nájdete ich v časti Štúdium
-> Financovanie -> Pripísané platby. Spočiatku to budú iba platby školného a prolongačných
známok, neskôr aj ostatné druhy platieb.
Nevyhnutným predpokladom správneho automatizovaného priradenia platby k študentovi, sú
korektné platobné údaje, predovšetkým variabilný symbol (identifikuje platiteľa) a špecifický
symbol (identifikuje druh platby).
Číselník špecifických symbolov nájdete v časti Štúdium -> Financovanie -> Prehľad špec.
symbolov. Svoje variabilné symboly nájdete v časti Štúdium -> Financovanie -> Variabilné
symboly alebo Rozhodnutie o poplatku.
Pre bezhotovostné platby budete používať nasledujúce variabilné symboly (VS):
• VS pre jednorazové platby (ostatné) – 10 miestne číslo začínajúce číslicami 13, je zároveň
identifikačným číslom študenta a osoby v MAIS – použijete ho pri všetkých platbách, ktoré
platíte iba raz (sú viazané na osobu), bez ohľadu na to, koľko študijných programov na TU
študujete, napr. platba za prolongačné známky.
• VS pre platby za štúdium - pre každé štúdium je vygenerovaný jedinečný VS, ktorý je
platný počas celého štúdia. Použijete ho pri všetkých platbách, ktoré sú viazané na
konkrétne štúdium.
• VS z rozhodnutia o poplatku – pre dôležité platby (napr. školné) môžu byť vygenerované
rozhodnutia o poplatku (pre každú platbu jedno rozhodnutie). Každé rozhodnutie má svoj
VS, ktorý má vyššiu prioritu, ako predchádzajúce VS.
5. Kde získam ďalšie informácie?
Akékoľvek problémy s prihlásením do MAIS píšte na adresu idm@truni.sk, problémy súvisiace
s funkčnosťou systému MAIS na adresu mais@truni.sk. Podrobnejšie informácie hľadajte na
stránkach:
• Trnavskej univerzity - www.truni.sk (treba ju pravidelne sledovať)
• MAIS - http://www.truni.sk/sk/mais
• Ostatné UIS, vrátane IDM - http://www.truni.sk/sk/univerzitne-informacne-systemy
• SČK - http://www.truni.sk/sk/kategoria/stredisko-cipovych-kariet-sck

