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Hodnotenie štátnych skúšok členom štátnicovej komisie 
 
PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU AIS2 
Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte http://moja.uniba.sk a následne kliknite na 
hypertextový odkaz AIS. 
Do systému AIS sa prihlasujete pod svojím prihlasovacím menom a heslom. V prípade, ak nedisponujete svojím 
prihlasovacím menom a heslom, kontaktujte správcu hesiel Vašej fakulty y 
(https://uniba.sk/ouniverzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-spravcovia-hesiel/ ), 
resp. obráťte sa na CePIT (tel. 02 / 9010 4444). 

 
 
V učiteľskom prostredí si kliknite v ľavom menu na Hodnotenie štátnych skúšok 

 

http://moja.uniba.sk/
https://uniba.sk/ouniverzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-spravcovia-hesiel/
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V univerzálnom zobrazení kliknite v ľavej časti menu na Evidencia štúdia. 

 

AK STE ČLENOM ŠTÁTNICOVEJ KOMISIE, po rozkliknutí Evidencie štúdia sa objaví v zozname aplikácií aj 

VSES229 Hodnotenie štátnych skúšok. V prípade, že Ste členom štátnicovej komisie a príslušná aplikácia sa 

neobjaví, kontaktujte lokálneho administrátora na Vašej fakulte. 
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Po kliknutí na VSES229 – Hodnotenie štátnych skúšok sa v novom okne otvorí aplikácia  

V otvorenom okne aplikácie sa pohybujete zhora nadol, zľava doprava.  

1. najprv vyberte fakultu (ako člen štátnicovej komisie môžete pôsobiť na rôznych fakultách). Vždy, keď 

vykonáte nejakú zmenu, potvrďte ju ikonkou šípky vpravo (zakrúžkovaná na obrázku pri príslušnom 

riadku č. 1). 

2. skontrolujte akademický rok a vyberte Typ štátnej skúšky. Výber potvrďte ikonou šípky vpravo 

(zakrúžkovaná na obrázku pri príslušnom riadku č. 2). 

3. v tabuľke pod tým sa načítajú termíny, kde ste členom štátnicovej komisie. Výber termínu potvrďte 

ikonou  šípky vpravo (zakrúžkovaná na obrázku pri príslušnom riadku č. 3). 

4. V ďalšej časti okna môžete zadať priezvisko študenta, ktorého hodnotíte, alebo rovno kliknúť na 

modrú ikonku (zakrúžkovaná na obrázku pri príslušnom riadku č. 4). Bez zadaného priezviska študenta 

sa zobrazí zoznam všetkých študentov, ktorí majú štátnice v daný termín. 

HODNOTENIE → OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

V zozname zobrazených riadkov kliknite na riadok, kde je uvedená v stĺpci Predmet: Obhajoba 

bakalárskej (magisterskej, atď.) práce. Potom na ikonku bežca  a vyberte Hodnotenie predmetu.  
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Po tomto kroku sa teda otvorí nové okno, kde sú v hornej časti uvedené podrobnosti o študentovi, 

ktorého hodnotíte, teda jeho meno, priezvisko, študijný odbor, atď.  

V prípade hodnotenia štátnicového predmetu sa objavia časti: Otázky, Hodnotenie a Vyjadrenie 

komisie 

 
Časť Otázky 

Do predpripravených políčok vpisujete otázky na termíne štátnej skúšky. Prípadnú ďalšiu otázku môžete 

pridať ikonkou papierika s pluskom . 

Časť Hodnotenie 

V tejto časti vyberiete termín, hodnotenie a dátum hodnotenia. 

Časť Vyjadrenie komisie 

Ak je to potrebné vypíšete aj vyjadrenie komisie 
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V prípade hodnotenia obhajoby záverečnej práce sa objavia časti: Záverečná práca, Priebeh obhajoby, 

otázky; Hodnotenie; Výsledok obhajoby a Vyjadrenie komisie 

 

Časť Záverečná práca 

Tu vyberáme tému záverečnej práce, ktorú študentka alebo študent obhajuje, jej prípadnú verziu, ak 

bolo vložených viac verzíí, k dispozícii je aj kontrola originality z CRZP. 

Časť Priebeh obhajoby, otázky 

Tu môžeme popísať priebeh obhajoby, prípadne položené otázky a ich reakciu študentky alebo študenta 

na ne. 

Časť hodnotenie a Výsledok obhajoby 

Vyberáme termín hodnotenia (nastavuje sa automaticky podľa zaznamenaných hodnotení), samotné 

hodnotenie, ktoré hneď vyplní aj Stav práce.  
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Ak nastavíme hodnotenie na stupnici A-E, resp. Vyhovel/a, tak sa automaticky nastaví stav práce 

Obhájená. 

 

Ak nastavíme hodnotenie FX resp. Nevyhovel, automaticky systém nastaví stav práce Neobhájená, 

automaticky zaklikne možnosť Povolenie vypracovať novú verziu práce k téme. 

Hraničný dátum nie je potrebné vypĺňať. 
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Ak ste ukončili prácu aj so systémom AIS2, po zatvorení aplikačných okien systému z prostredia.  

VŽDY odchádzate ODHLÁSENÍM SA. V okne systému AIS2 je potrebné kliknúť na príkaz „ODHLÁSENIE“ a 

následne na príkaz „Odhlásiť“ v okne IIKS – Odhlásenie. 
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