
 
Prihlásenie do aplikácie a štúdium e-KURZu 

 
1. krok:  
Po naštudovaní /vytlačení tohto návodu sa prihláste do aplikácie SE kliknutím na odkaz nižšie.  
https://e-learning.seas.sk/login/index.php 
  
2. krok:  
Zobrazí sa prihlasovacie okno, do ktorého zadáte Používateľské meno a Heslo, ktoré vám boli 
vygenerované a zaslané e-mailom. Následne kliknite na Prihlásiť sa 
 

 
 
3. krok:  
Zobrazí sa Nástenka, na ktorej vidíte blok Všeobecné informácie – v ňom si vyberiete kurz pre štúdium, 
ten sa následne zobrazí v bloku Prehľad kurzov, kliknite na príslušné tlačidlo  
 

 

https://e-learning.seas.sk/login/index.php


 
4. krok:  
Zobrazia sa ďalšie inštrukcie alebo priamo ponuka kurzov. Do kurzu sa zaregistrujete kliknutím na 
príslušné tlačidlo.   

 
ALEBO 

 
 
5. krok:  
Zobrazí sa hlavná štruktúra kurzu s oknom Navigácia. Štúdium začína vždy na hlavnej stránke kurzu 
prečítaním zobrazených informácií o kurze - Účel, ciele Kapitol, Záverečný test - inštrukcie.  
Štúdium spustíte kliknutím na povinné časti kurzu (- študijný materiál / Preskúšajte sa).  

 



 
6. krok: 
V prednáškach označených ako „- študijný materiál“, sa pohybujete v obsahu s použitím tlačidiel späť 
a ďalej/Pokračuj (v spodnej časti zobrazenej stránky), zároveň môžete sledovať dosiahnutý pokrok v 
štúdiu.  
Je potrebné dosiahnuť 100% prednášky, inak sa povinná časť neoznačí ako ukončená.  

   
Na konci študijného materiálu sa zobrazia tlačidlá navigácie pre ďalší postup v štúdiu.  

 
 
V priebežných testoch označených ako „Preskúšajte sa“, je potrebné najskôr ich spustiť kliknutím na 
tlačidlo Pokúsiť sa urobiť test teraz a následne zodpovedať zobrazené otázky, v tejto časti sa pohybujete 
s použitím tlačidiel Ďalšia strana a Predchádzajúca strana a svoj pokus uložíte kliknutím na tlačidlo 
Ukončiť pokus, po kontrole prehľadu testu ho ukončíte kliknutím na Odoslať všetko a ukončiť (v tejto 
časti je možné pokusy opakovať bez obmedzenia).  

 
Po ukončení priebežného testu sa zobrazí nasledovný prehľad. Pre návrat na hlavnú stránku kurzu 
kliknite na Návrat na hlavnú stránku kurzu 

 
 
7. krok:  
Úspešne ukončené povinné časti kurzu sa zobrazia na hlavnej stránke kurzu, nasledovne:  

 
 

 
 
 
 
 



8. krok:  
Po preštudovaní povinných častí kurzu sa v časti Záverečný test zobrazí ikona cvičného testu Záverečný 
test, kliknutím na nadpis sa otvorí okno Záverečný test v ktorom kliknete na tlačidlo Pokúsiť sa urobiť 
test teraz.  

 
 
Po jeho úspešnom vyplnení a dosiahnutí výsledku viac ako 80% správnych odpovedí sa zobrazí ikona 
Prihlásenie sa na termín preskúšania (postup výberu termínu pre e-TEST je popísaný v samostatnom 
návode).  
Pri zodpovedaní otázok a uložení testu postupujte, tak ako je uvedené v kroku 6.  
 
V prípade, že nie ste v teste úspešný na 1 pokus, je potrebné ho spustiť opakovane kliknutím na tlačidlo 
Znovu sa pokúsiť urobiť test, až dovtedy, kým nedosiahnete minimálne 80% správnych odpovedí. 

 
 
Po ukončení záverečného testu v zobrazenom prehľade vidíte svoje dosiahnuté výsledky, pre návrat do 
kurzu kliknite na Ukončiť prehľad a následne kliknite na krátky názov kurzu, napr. SE-DOD-18_A6 (v 
navigačnom menu) pre zobrazenie hlavnej stránky kurzu.  

 
 
9. krok:  
Úspešné dokončenie štúdia je možné skontrolovať aj na Nástenke v Prehľade kurzov - záložka 
Ukončené: 

 
* * * 


