Internet na AU
Aké sú moje prihlasovacie údaje na WiFi a školské PC?
Prihlasovacia údaje sú rovnaké ako do Office365, čiže ak ste si už aktivovali účet na Office365, použite prihlasovacie
údaje z tade. Ak ešte nie, tak prihlasovacie údaje sú v tomto tvare:
Prihlasovacie meno: meno.priezvisko@student.aku.sk (jan.novak@student.aku.sk). Pre tých čo majú viac mien, tak sa

meno alebo priezvisko zlučujú dokopy, napr. JanMarian.Novak@student.aku.sk alebo
Jana.NovakovaKovacova@student.aku.sk
Štartovacie Heslo: Fakulta+rodné číslo bez „ / “ Napr. študent Fakulty múzických umení s rodným číslom „123456789“
bude mať heslo v tvare: „Fmu123456789“
Toto štartovacie heslo platí len pre študentov prijatých od roku 2021, študenti prijatí pred rokom 2021 majú heslá ktoré si
nastavili po nástupe do školy, resp. ktoré im boli zaslané študijným oddelením pri začiatku štúdia na AU.
Je možné si heslo na wifi a školské PC zmeniť na vlastné? Kde sa dá zmeniť heslo?
Áno, je to možné. Heslo sa dá zmeniť:
Na školských PC a to tak, že najprv zadáte vaše aktuálne prihlasovacie údaje (viď. 1. odsek), počkáte kým Vás systém
prihlási. Potom stlačíte kombináciu kláves ctrl+alt+delete, čím vyvoláte menu, kde vyberiete možnosť „Zmeniť
heslo“(Change password). Táto zmena sa na Wifi prejaví okamžite.
Cez Office365 si heslo zmeníte tak, že sa prihlásite na web https://www.office.com
Prihlásite sa tam prihlasovacími údajmi uvedenými na začiatku tohto dokumentu. Potom kliknete v pravom hornom rohu
na ikonku nastavení (v tvare kolieska) a tam vyberiete možnosť zmeniť heslo. Táto zmena sa na WiFi prejaví do 30
minút.
Nové heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov, veľké a malé písmená bez diakritiky a číslice. Heslo nesmie obsahovať
Vaše meno alebo priezvisko.
Nezabudnite že zmenou hesla pre WiFi a školské PC zároveň zmeníte aj heslo do Office365.

Čo mám robiť keď som zabudol heslo?
Heslo si môžete sami resetovať na webe: https://passwordreset.microsoftonline.com Treba postupovať podľa pokynov

na obrazovke. Týmto si zmeníte heslo do Office365 a do 30 minút sa Vám automaticky zmení aj heslo na WiFi a školské
PC.
Kde všade na AU môžem používať PC s prístupom na internet alebo si vytlačiť dokumenty?
Dokumenty si môžete vytlačiť knižnici AU. PC s prístupom na internet a ďalšími edukačnými softvérmi sú v učebniach
fakúlt. Vstup do učební je upravený študijným poriadkom danej fakulty.
Ako sa prihlásim do PC v učebniach?
Do PC v učebniach sa prihlasujete rovnakým menom a heslom ako do siete Wi-Fi, čiže prihlasovacími údajmi uvedenými
vyššie. Prvé prihlásenie na každý nový PC trvá vždy dlhšie pretože sa vytvára užívateľský profil.
Ako sa prihlásim so svojim notebookom, tabletom alebo mobilom na internet?
Študenti sa prihlasujú výlučne do Wi-Fi siete s názvom (SSID) Studenti. Prihlasovacie údaje viď. hore. Na niektorých
zariadeniach treba pri prvom prihlásení potvrdiť certifikát a na niektorých zariadeniach Android treba pri vypĺňaní
prihlasovacích údajov v sekcii „certifikat“ vybrať možnosť „neoveriť“.
Môžem byť súčasne prihlásený na viacerých svojich zariadeniach?
Nie. Môžete byť prihlásený vždy iba na jednom svojom zariadení. V opačnom prípade Vám hrozí zablokovanie
prístupového účtu. Na PC v učebniach je možné byť prihlásený aj viackrát, a tiež môžete byť súčasne prihlásený na
jednom svojom zariadení.
Môžem od oddelenia IT očakávať pomoc s prihlásením sa do internetu?
Môžete očakávať pomoc až potom, ak ste si pozorne prečítali tento dokument, vyskúšali ste dané nastavenie na Vašom
zariadení, otestovali prihlasovacie údaje na niektorom školskom PC (knižnica, učebne) a pripojenie Vám napriek tomu
nefungovalo. Majte ale na pamäti, že IT oddelenie nie je v žiadnom prípade povinné riešiť akékoľvek problémy spojené
so súkromnými zariadeniami (PC, mobily, tablety) študentov.
Ako sa mám správať v školskej sieti?
V sieti AU je prísne zakázaná akákoľvek distribúcia autorsky chráneného obsahu a P2P siete. V prípade porušenia hrozia
okrem disciplinárnych sankcií AU aj trestnoprávne postihy. Taktiež je prísne zakázané používať cudzie prihlasovacie
údaje a byť súčasne pripojený na viacerých svojich zariadeniach, kde Vám hrozí zablokovanie prístupu. Viac sa dočítate
v smernici AU: „SMERNICA č. 91 o používaní metropolitnej siete AU BB“.
Aké elektronické služby môžem využívať na AU?
Akademický informačný systém AIS (https://ais2.aku.sk).
Balík služieb Microsoft 365 A3 zdarma počas celého štúdia, viac info v dokumente: „Office 365 na AU“
Balík služieb G Suite For Education od Google – kontá vytvárame na požiadanie.

