
Pridávanie predmetov štátnej skúšky pre končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia 

Dôvod: Na základe zákona č. 455/2012 Z.z. (novela zákona o VŠ) nastala zmena v príprave AIS na 

štátne skúšky. 
 

O čo ide: Na základe uvedeného zákona musia mať predmety ŠS kreditovú hodnotu 

(predmety štátnej skúšky v akreditovaných študijných programoch do schválenia novely VŠ 
zákona majú  kreditovú hodnotu 0 (nula). Aby mohli byť predmety ŠS ohodnotené, musia byť 
pridané  do Výkazu o štúdiu. 

Len  ich pridaním do zápisného listu bude neskôr možné prihlásiť sa cez AIS na štátne 

skúšky!!! 
 

Úprava zápisného listu prebieha v dvoch fázach: 
1. Pridanie bežných predmetov  do Výkazu štúdia, podľa pôvodného postupu 

z Manuálov AISu (návod č.5) – tento úkon robíme v AIS vždy na začiatku semestra. 
2. Pridávanie predmetov štátnej skúšky  - tento úkon sa robí v AIS len u končiacich 

študentov. 
 
Postup  2. fázy:  Z Evidencie štúdia  cez VSES017 si otvoríme zápisný list... 
 

 

 

 

 

 

 

Otvoríte si zápisný 

list cez VSES017 

 



Otvorí sa dvoj-okno, kde v druhom pod_okne budeme voliť cez „panáčika“  - „Zápis predmetov, 

kredity“ (štvrtý riadok rolovacieho menu) 

 

 

 Ďalej sa otvorí štvor-okno, kde v prvom  pod_okne –  „Časti  zápisného listu“  budeme vyznačovať 

(vymodrovať) časti - zápisného listu:  Štátne skúšky / Povinné predmety / Povinne voliteľné 

predmety. 

Následne v druhom pod_okne – „Predmety zápisného listu“  budeme voliť cez ikonku s: + (plus)-   

„Pridať predmet  zo študijného plánu “. 

 

 

Kliknite na „panáčika“ otvorí sa menu 

pre voľbu pridávania predmetov 

(volíme 4.riadok) 

 

Cez ikonku s:  + (plus) 

prejdite do okna výberu 

predmetov zo 

študijného plánu 

(1.riadok menu) 

 

Vyberáte 

časti A,B 



 

Tým sa otvorí  o čosi menšie-okno (VSES023), kde budeme v spodnej  časti  vyberať jednotlivé 

predmety  Štátnej skúšky zo študijného plánu ( „zafajknutím“ ): 

 

Po vyznačení predmetov – za každú časť - potvrdíme OK.  

Po každom OK sa otvorí  znova štvor-okno, kde sa  v druhom pod_okne zobrazujú PRIDANÉ 

PREDMETY ŠS. 

 

 

 

Ak na niektorých katedrách majú štátnu skúšku aj z povinne voliteľného predmetu (prípadne 
viacerých povinne voliteľných predmetov), postup pri pridávaní je rovnaký ako pri povinných 
predmetoch. Treba si však vybrať len tie povinne voliteľné štátnicové predmety, z ktorých budete 
robiť štátnu skúšku!!! 

Okno s pridanými 

predmetmi 

Do štvorčekov pri 

predmetoch vkladáte 

„fajočky“  

 

Potvrdzujete  

cez OK 

 

Opravy :  Chybne pridané 

predmety sa dajú vymazať 

(„hodením do koša“)  

 

Cez tlačiarničku si 

vytlačíte 

dokument: „Výkaz 

za letný semester“ 

 



 Pozor prekvapenie:  na  vytlačenom Výkaze  sa predmety Štátnej skúšky neukážu 

Predmety ŠS vidieť  len AIS v časti  pridaných predmetov Zápisného listu alebo  v časti hodnotenie. 

 
 NOVÉ  funkcie AISu fungujú tak, že ak by sme predmety ŠS do Výkazu NEpridali, tak nám systém AISu 
NEumožní  prihlasovanie na Štátne skúšky  (podľa pôvodného návodu č. 43 v Manuáloch AISu.) 
 


