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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 (https://uniba.sk/o-
univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-spravcovia-hesiel/), resp. obráťte sa na 
CePIT (tel. 02 / 9010 4444). 

 
 
Po prihlásení sa do systému kliknite v ľavej časti menu na Evidencia štúdia. 

 

http://moja.uniba.sk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-spravcovia-hesiel/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-spravcovia-hesiel/
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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. 

 

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 aj na iných 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 všetky termíny daného typu štátnej skúšky. Je preto vhodné pozrieť sa 

do poznámky pre daný termín o aký predmet v ňom ide. 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 sú na tento termín štátnic prihlásení. 
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KLiknite na ikonku bežca  a vyberte Hodnotenie predmetu.  

 

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. 

Vzhľad tohto okna závisí od toho, či ide o „predmet ŠS“, alebo o „obhajobu ZP“. Predmet má k dispozícii 
3 záložky: Otázky na termíne, Hodnotenie predmetu a Vyjadrenie štátnicovej komisie.  

Obhajoba má k dispozícii 4 záložky: Otázky na termíne, Hodnotenie predmetu, Vyjadrenie štátnicovej 
komisie a Záverečná práca. 
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Ak ide o predmet ... 

ak ide o predmet typu S (teda predmet ŠS), môžete vylosovanú otázku vložiť priamo do tejto záložky. Po 

„vylosovaní“ otázky, kliknete na ikonu , hneď nato sa objaví nové okno Otázka štátnej skúšky.  
Kliknutím na ikonu +<< sa otvorí okno Otázky štátnicového predmetu. Ak boli vopred vyplnené, tak iba 
označíte číslo otázky a dáte OK.  Ak vopred vyplnené neboli, musíte vypísať znenie otázky priamo do 
prázdneho poľa. Takýmto spôsobom povkladáte / povpisujete všetky otázky k predmetu. 

Otázky na termíne 

 

 

Prepnite sa na záložku Hodnotenie predmetu. 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie pridávate prostredníctvom ikonky papierika s pluskom  V novootvorenom okne Pridanie 

hodnotenia predmetu štátnej skúšky, si vyberiete prostredníctvom rozbaľovacieho zoznamu Termín, 

Hodnotenie. Polia Dátum prihlásenia sa objaví ten, kedy bol študent na štátnu skúšku prihlásený, Dátum 

zaradenia je dátum konania obhajoby a Dátum hodnotenia je, kedy príslušné hodnotenie zapisujete. 
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Všetko napokon potvrďte modrým tlačidlom OK. Tým sa opäť vrátite do okna Hodnotenie štátnicového 

predmetu.  

Vyjadrenie štátnicovej komisie 
Na tretej záložke Vyjadrenie štátnicovej komisie môžete priamo zapisovať, ak je to potrebné. 

 

Takto môžeme ohodnotiť všetky predmety na štátnej skúške. 

Ak ide o obhajobu ZP ... 

ak ide o obhajobu ZP, teda predmet typu O, po kliknutí na ikonu  na prvej záložke Otázky na termíne 

budete vpisovať celý priebeh obhajoby (čítanie posudkov, otázky, ktoré padli na obhajobe a spôsob 

odpovede. 
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Prekliknutím na záložku Záverečná práca vyberiete zo zoznamu ZP, ak je potrebné prezriete si LZ, výsledok 

originality, ak ide o teoretickú prácu. Skontrolujete stav práce (pri teoretickej by mal byť stav Kontrola 

originality, pri praktickej (čiže obhajobe umeleckého diela je žiadúci stav – archivované v crzp). Nastaviť 

stav dáte podľa toho, čo sa udialo ☺  Obhájené, neobhájené trvale ...  

Na záložke Hodnotenie predmetu je „známka“ z obhajoby.  

Na záložke Vyjadrenie štátnicovej komisie môžete (nemusíte) vpísať poznámky komisie. 

!!! Ak študent neobháji, ale komisia sa zhodne, že má ešte ďalšiu možnosť, tak nezabudnite zakliknúť Povolenie 

vypracovať inú verziu k téme. 

 

Ak je štátna skúška pre študenta hotová, treba ešte vytlačiť dokument s názvom: Zápis z obhajoby ZP. 
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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. 

 
 

 

Centrum telefonickej podpory informačných technológií na UK (CePIT) môžete kontaktovať na tel. čísle 02 

/ 9010 4444 v čase od 8:00 do 20:00, cez víkendy a počas sviatkov od 9:00 do 12:00. 

 


