
Návod na prihlásenie do systému Elix: 
 

V stručnosti, vytvárate si prístup na univerzitný email a potom ešte do samotného systému, kde 

prebiehajú prednášky a testy. Jedná sa o viac menej nezávislé systémy. Email je vlastne na gmail.com, 

len sa tvári ako @seuniversity.eu. Email musí byť skutočne vytvorený firmou Activenet, nie len že si 

ho vy odvodíte! Samotný email a heslo vám malo prísť do súkromného emailu. Ak nie, musíte 

kontaktovať  hotline@vssvalzbety.sk 

A teraz ako na to: 

1. Najprv sa musíte prihlásiť do vašej novej email schránky, ktorú nám vytvorili na škole. Čiže si 

otvorím www.gmail.com a prihlásim sa do svojho univerzitného emailu. Emaily sú tvorené: 

priezvisko.meno.čísloštudenta@seuniversity.eu . Ja som napríklad: 

hranek.jozef15055@seuniversity.eu, Heslo ste mali dostať na svoje súkromné email adresy. 

Ak sa tak nestalo, treba kontaktovať firmu Activenet na telefóne +421 948 267 030 

v pracovné dni medzi 9:00-12:00 hod., alebo na emaile hotline@vssvalzbety.sk 

Ak už náhodou účet na gmail.com máte, tak po prihlásení doňho, kliknete vpravo hore na 

guľatú ikonu s písmenkom a vyberiete tlačidlo Pridať účet. Potom už len zadáte celú email 

adresu a heslo. Po prvom prihlásení ste vyzvaný, aby ste si zmenili heslo a vyplnili pár údajov. 

 
2. Potom sa môžete začať registrovať do systému Elix. Tu sa budú odohrávať prednášky, možno 

testy. Takže  v prehliadači si otvoríte adresu: http://elix.seuniversity.eu/ a stlačíte  

Zaregistrovať sa. 

http://www.gmail.com/
mailto:hranek.jozef15055@seuniversity.eu
http://elix.seuniversity.eu/


 
3. Vyplníte požadované údaje, ako email musíte uviesť ten univerzitný. Heslo si môžete zvoliť 

sami aké chcete, ale dobre si ho zapamätajte. Dajte si pozor pri výbere Ústavu, Katedry, 

Odbor, Ročníku a Skupina. Ak náhodou vyberiete niečo iné, neuvidíte správne vaše 

prednášky. Napr. pre Bratislavu: Ústav zdravotníckych disciplín – Ústav zdrav. Disciplín – 

Ošetrovateľstvo – 1. ročník Mgr - Celá skupina. 

Alebo: Žilina ústav božieho milosrdenstva – Žilina ústav božieho milosrdenstva – Študijný 

program Ošetrovateľstvo – 1.ročník Mgr – Celá skupina 

 

 

4. Po úspešnom dokončení by ste mali vidieť niečo takéto: 

 
5. Znovu si otvoríte váš univerzitný email, kde budete mať správu Elix – potvrdenie registrácie. 

Musíte kliknúť na ten odkaz, ktorý tam je. Až potom je vaša registrácia v Elixe dokončená. 



 
6. Na nasledovnom obrázku vidíte ako to vyzerá a môžete sa konečne prihlásiť. Heslo je to, čo 

ste si zadávali v bode 3 (vravel som, zapamätať si ho). 

 
7. Po prihlásení si už len vyberáte Zobraziť prednášky a potom Otvoriť. 



 
8. Ak tam ešte nič nemáte, tak prednášajúci ešte nevytvoril prednášku alebo ste sa zle zaradili 

pri registrácii do inej skupiny. Účasť nie je pre externistov povinná, ale veď to poznáte. Veľmi 

ľahko si prednášajúci poznačí, kto tam bol a kto nie. Okrem toho sa už povinne eviduje účasť 

na prednáškach. Na a to najpodstatnejšie  - vždy sa niečo naučíte  

Ak máte problém so zaregistrovaním do emailu, treba kontaktovať firmu Activenet na tel: 

+421 948 467 030, v pracovné dni od 9:00 do 12:00 hod. 

Problémy so systémom Elix napíšte na hranek@seuniversity.eu 

 

Jozef Hránek 


